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 השיעור השבועי –שערי יצחק 

  לק"י
  

  :נושאי השיעור
מה המעלה בספירת ו ,ראשונים סופרים" פירוש מאמר הגמרא "לפיכך נקראו

  האותיות והתיבות והפסוקים שבתורה. 
   (רזא דשבתא, סוד השבת). ומדת שבת. ,יוסף מדת יסוד

  נוהגים להעמיד קטן לעליית ששי.מדוע אנחנו 
סוק השלמה בעניין ט"ל מלאכות בשבת כנגד מי, וביאור שאלת רב יוסף לגבי הפ

ָלל.  ,ויבא הביתה לעשות מלאכתו"" ּכְ   האם גם הוא ּבַ
לפי  ,מתחיל בפסוק "כי יפתה איש בתולה" ,בפרשת משפטיםש 'רביעי'מדוע מברך 

  קדמונינו.  נת חלוקת המברכים עפ"יפסוק זה בראש הדף, והב נוסח תימן. מדוע
  הגנה" כנגד גזירת גיוס בחורי הישיבות לצבא. ה"קו 

  סגולה לביטול מחשבות.
ועיתונים "חרדיים", וכן ביציאה לבתי מלון והארחה שהם  הרעה הטמונה ברדיו

  .כביכול באוירה חרדית
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  השיעור מוקדש לע"נ 
  ע"ה,  שלוםרצאבי בת רבי  לולוהמרת 

  תנצב"ה. 
  ע"י בנה ידידנו הרב מנשה רצאבי נר"ו.
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רצאבי בת רבי  לולוההשיעור מוקדש לע"נ מרת 
ע"ה, תנצב"ה. ע"י בנה ידידנו הרב מנשה  שלום

  רצאבי נר"ו.
  
  

ראשונים  פירוש מאמר הגמרא "לפיכך נקראו
מה המעלה בספירת האותיות והתיבות ו ,סופרים"

  והפסוקים שבתורה. 
, אומרת ע"א] דף ל[קידושין  במסכת הגמרא

 שהיו סופרים סופרים.לפיכך נקראו ראשונים, 
וא"ו  כל האותיות שבתורה. שהיו אומרים,

אותיות של־חציין  ,]ויקרא י"א, מ"ב[ ד"גחון"
ַרש" של־ חציין  ,]ויקרא י', ט"ז[ס"ת. "ָדרֹש ּדָ
של־ ,]ויקרא י"ג, ל"ג[תיבות. "והתגלח" של־

 ,]תהלים פ', י"ד["יכרסמנה חזיר מיער"  פסוקים.
תהלים. "והוא רחום של־חציין  ,עי"ן דיער
  חציו דפסוקים.  ,]תהלים ע"ח, ל"ח[יכפר עון" 

  
 קשור לפרשת השבוע כי הדברנקדים, 

הפסוק  ,מי ששם לב שקראנו, פרשת משפטים.
ל'ֱאלִֹד  נכתב בצידו  [שמות כ"ב, כ"ז], ים לֹא ְתַקּלֵ

 ,אגּ מי שיראה בסוף הּתַ  כי זהו חצי ספר שמות.
, כך כתוב הרבה מקומותובעוד  ,או בחומשין

. חצי 'ועל חרבך תחיה' ,חצי ספר בראשית
חצי  '.אלהים לא תקלל'ספר ואלה שמות, 

חצי ספר  בבשר הזב'.והנוגע ' ,ספר ויקרא
חצי  אשר אבחר בו'.האיש היה ו ,במדבר סיני

ועשית על פי הדבר אשר ' ,ספר ואלה הדברים
  . 'יגידו לך

  
לפיכך נקראו אומרת כך, שם  הגמרא

 ',לפיכך' , המלהלכאורה סופרים.ראשונים, 
אבל קודם. משכתוב  למה הקשורצריכה להיות 

דהיינו,  .מילתא באפי נפשה היא ,רש"י אומר
אמנם  הדבר אינו קשור למה שכתוב מקודם.

[עי' פירוש הר"י פינטו בעין יעקב,  מפרשיםנם יש
את עם העניין זשרצו לקשר  ובספר המקנה],
אל  לבניך", "ושננתם לפני כן, שכתוב בגמ'

. לעולם ישלש תקרי 'ושננתם' אלא 'ושלשתם'
אדם שנותיו, שליש במקרא, שליש במשנה, 

  לכך. כנס ילא נ אולם, שליש בתלמוד

, הוא על עומק נו רוצים לדברמה שא העיקר
 לפיכך נקראו ראשונים, סופרים. מאמר זה,

כל האותיות שבתורה. שהיו  שהיו סופרים
של־אותיות של־יין חצ ,וא"ו ד"גחון" אומרים,

ח ,פרשת שמיניכתוב בס"ת.  ן וֹ ּכֹל הֹוֵלְך ַעל ּגָ
ה ַרְגַלִים ל ַמְרּבֵ ע ַעד ּכָ  וגו' ְוכֹל הֹוֵלְך ַעל ַאְרּבַ

רבתי,  וא"ויש  ,גחוןבמלה  ,[ויקרא י"א, מ"ב]
, לכךהתייחסה לא שהגמ' לכאו' אבל נראה 

קשור,  הדבר. אולי אלא כתבה רק 'וא"ו דגחון'
, אבל הגמ' לא אמרה של־כך המשךה אולי זהו

שהאות וא"ו, זהו חצי  ,רקאלא  בהדיא. אתז
ַרש" האותיות.  תיבות.של־חציין  ,"ָדרֹש ּדָ

רֹׁש בפרשת שמיני, כתוב  את ּדָ ִעיר ַהַחּטָ ְוֵאת ׂשְ
ְקֹצף ַעל ֶאְלָעָזר ְוַעל  ה ְוִהּנֵה ׂשָֹרף ַויִּ ַרׁש ֹמׁשֶ ּדָ

ובפרשת תזריע כתוב,  [ויקרא י', ט"ז]. וגו' ִאיָתָמר
חַ  ח ְוֶאת ַהּנֶֶתק לֹא ְיַגּלֵ ּלָ  ,]ויקרא י"ג, ל"ג[ וגו' ְוִהְתּגַ

ה ֲחִזיר  חציין של־פסוקים. זהו  וגו' רעַ ִמיָּ ְיַכְרְסֶמּנָ

עי"ן דיער, חציין של־תהלים,  ,]תהלים פ', י"ד[
 חצי האותיותדהיינו,  הכוונה היא באותיות.

 '.יערשל־מלה ' אות עא"ןזה ב ,תהליםספר ב
ר ָעו ֹ ִחית ְוהּוא ַרחוּם ְיַכּפֵ תהלים [ וגו'ן ְולֹא ַיׁשְ

  חציו דפסוקים.  ,]ע"ח, ל"ח
  

בעי רב יוסף,  ,שם אחרי כן הגמרא אומרתעוד 
י גיסא? גיסא או מהאי ימהאי וא"ו ד"גחון",

של־ אות וא"וב הוא,שהחצי  ,אתה אומר לי
את צד ויש  ,ימין . אבל יש את צדגחוןמלה 

 האם אות וא"ו?ה לאיפה שייכת  שמאל. א"כ,
החצי הראשון, או בה מתחיל החלק  נגמרזה  בה

לא כתוב מי  א"ל, ניתי ס"ת ואימנינהו.השני? 
 להה לנו בגמ', את המכנראה חסר '.אמר ליה'

 , כי בהמשך כתוב אביי.כנראה זה אביי 'אביי'.
 . דהיינו,רבים ', בלשוןאמרו ליההכוונה 'אולי 

אחרים. אבל נראה יותר כי חסר מלה,  אמרו לו
 נביא לכאן ס"ת ונמנה. אמר ליה אביי, אביי.

, עד לא זזו משם ,מי לא אמר רבה בר בר חנה
 ?מה השאלהשהביאו ספר תורה ומנאום? 

, ונראה האם זה כאן או נספור בס"ת אחד אחד
בחסירות ויתרות, אנן אינהו בקיאי  א"ל, כאן.

בדורות ענה לו רב יוסף כי  לא בקיאינן.
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מה חסר ומה יתר. לא  ידעו בדיוק ,הראשונים
הסופרים היו  , או חילוקי דעות.להם ספקות היו

 כיון שהם היו בקיאים. ,לא טעווהם  ,מומחים
איננו בקיאים, ויכול להיות שתהיה  ,אנחנואבל 

 ,דברשל־בסופו  ,אחרי כל המאמץ לנו טעות.
יך לצד ימין או , האם זה שילא נוכל להחליט

לאמיתו  זאת, צריך לדעתאנחנו  לצד שמאל.
, או אם אפשר הוכחה נהאם יש .דברשל־

, מה היה בדורות איזה מקוםלהביא ראיה מ
 זאת אנחנו נמנהכעת, אם  הראשונים. אבל

   , לא נוכל להגיע מכך למסקנות.היום

  
בעי רב יוסף,  הגמרא ואומרת,ממשיכה 
 נוישהאיי גיסא? גיסא או מ ימהאי 'והתגלח',

כי הוא חצי התורה אמרנו פסוק, שעוד 
בפסוקים. א"כ מאיזה צד זה, מצד ימין או מצד 

. א"ל אביי, פסוקי מיהא ליתו לימנויה שמאל?
, ויתירותבחסרות שאין אנו בקיאים  ,אמרת לי
איפה זה  יודעים אין אנו ים,פסוקבגם אבל וכי 

רב ענה לו  ?אין מחלוקת כךעל הרי  סוף פסוק?
אינן. דכי אתא רב בפסוקי נמי לא בקי, יוסף

 יבמערבא פסקי ליה להאי אחא בר אדא אמר,
אֶמר יְ  ,לתלתא פסוקי ,קרא ֹ֨ ה  "יָ ַוּי ֶאל־מֶֹׁש֗

ה אָֽ  ב ֶהָֽעָנ֒ן ּבַֽ ִהּנֵ֨ א ֵאֶלי֮  ְּבַע֣ י ָּב֣ ע נִֹכ֜ ֲע֞בּור יְִׁשַמ֤
 ֽ * ְוַגם־ְּב֖  ַי י ִעָּמ֔ ד ָהָע֙ם ְּבַדְּבִר֣ ם ַוּיֵַּג֥ ינּו ְלעֹוָל֑ ֲאִמ֣

ה אֶ  ם ֶאל־יְ מֶֹׁש֛ י ָהָע֖  '].שמות י"ט, ט[ "יָ ת־ִּדְבֵר֥
פסוק כ ,קוראים את הפסוק הזה ,אנחנו בבבל

וכן בכל תפוצות ישראל  שגם אנחנו כפי .אחד
במלה  וכפי שכתוב בכל הספרים., קוראים היום

שיעור ב[אמרנו וסגולתא, טעם יש  'הענן',
טעם  וזה ,סגולתאכי ה ה'תשע"ד]מוצש"ק שמות 

נחא. ואצלם במערבא, אחרי האת ,מפסיק
במלה  דהיינו בא"י, היה פה סוף־פסוק. אח"כ,

, ואצלם זה היה סוף־אתנחאיש טעם  'לעולם',
ואח"כ, ויגד משה את דברי העם אל  פסוק נוסף.

את הפסוק הזה, י"י, זהו סוף פסוק השלישי. 
 פסוקים., עשו אותו שלשה פסוק ארוך שהוא

פסוקים כאלה, לא רק  שהיו עוד ,ויכול להיות
, האם יכול להחליט אינני ממילא, פסוק זה.

 המלה 'והתגלח' שייכת לצד זה, או לצד השני.

הם שאו  ?שאנחנו צודקים ,מי יכול לקבוע
  .מאיזה צד זה ,לדעת ברצוני ,לכן ?צודקים

  
, את עומק דברי הגמרא צריכים להבין אנו

אבל  ,ים פשוטיםהדברים נרא ,לכאורה הזאת.
דברים  כאן נםישיראה כי  ,מי שמתבונן

  נסתרים. 
  

נקראו הראשונים מה שהגמ' אומרת, ' ,ראשית
 כל אותיות שבתורה'. שהיו סופרים ,סופרים

? שהם ספרו את כל הגדלות שלהם זאת
כל מי שרק יודע  האותיות שבתורה? הרי

הרי זהו . זאת ספורכול לי ,לעשות חשבון
המדרגה  ון, אחד ועוד אחד. וכי זאתחשב

  שלהם?!
  

כולהו  ,אומרת [דף צ"ה ע"ב]במס' חולין  הגמרא
ם דָ קְ לִ ' ,כתב ליה רבי יוחנן ,שני דרב הוה
הוה כתב  ,כי נח נפשיה '.רבינו שבבבל

לא  ,אמר '.לקדם חבירינו שבבבל' ,לשמואל
כתב שדר ליה  ?ידע לי מידי דרביה אנא

השתא חושבנא  ,אמר .עיבורא דשיתין שני
כתב שדר ליה תליסר גמלי ספקי  .בעלמא ידע

, איזיל אית לי רב בבבל ,אמר .טריפתא
אמר  .ך, פסוק לי פסוקא"ל לינוקא .חזייהא

ש"מ  ,אמר .']שמואל א כ"ח, ג[ ושמואל מת ,ליה
 ,היה רב חיר שאכדהיינו,  .נח נפשיה דשמואל

והיה  ,רבי יוחנן היה שולח שאלות אליו לבבל
רבינו  -לפני  –לכבוד  –לקדם ' לו, כותב

היה כותב הוא  ,אחרי שרב נפטר '.שבבבל
'לקדם', דהיינו היה כותב וגרות לשמואל, יא

'. חשב שבבבל נוחברי' לכבוד, או לפני,
ואל, מה? הוא לא מחשיב אותי רבינו? שמ

כי  ?מאי נפ"מל .אניכנראה הוא אינו יודע מי 
אני אגיד  אז, הוא לא יתייחס למה שאני אומר.

יחליט מה הוא בסוף ו, אחרתגיד והוא י, כך
כי הוא חושב שאנחנו חברים, שהוא רוצה. 

מ פ' [ביארנו בהרחבה בנפל"באותה מדרגה. 
ו מאד דף רמ"ב שה ענָ בהעלותך על פסוק והאיש מ

, כי הוא להראות לו לכן הוא רצה רמ"ו. יב"ן].
יודע יותר טוב ממנו. גדול בתורה בהרבה ממנו. 
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אמר  עשה? שלח לו עיבור של־ששים שנה.מה 
דר, בס בעלמא'. חושבנאזה 'טוב,  ,רבי יוחנן

בחשבון הוא מבין יותר טוב ממני, אבל זה עדיין 
דבר ודאי ב וזה ,למרות שעיבור לא ראיה.

אבל  את השנים. לעבר כיצד ,קשור לידיעהה
חשבון זה לא וצריך פה הבנה בחשבון,  ,סה"כב

סר גמלי י'תל לו אבל לאחר ששלח .גדלות
ושאים שלוש עשרה גמלים נ ספיקי טריפתא',

 ספיקות, שאלות קשות בענייני טריפות. אמר
ני א ,אם כן 'יש לי רב בבבל'., אה, רבי יוחנן

יצא לדרך, אבל כש הולך להקביל את פניו.
, פסוק לי פסוקך. אמר לוומצא תינוק, הוא 

-רי? בתלמודאיזה פסוק למדת היום אצל המָ 
אמר,  'ושמואל מת'. את הפסוק, אמר לו תורה?

שנפטר זה סימן לי מן השמים שמע מינה, 
  . לביתוחזר והוא  שמואל,

  

 , של־ספירהפה מה הגדלותה"ה בנ"ד.  אם־כן,
  וחשבונות? 

  
'רב יוסף בעי', האם וא"ו דגחון, הוא  דבר שני.

וכי  מהאיי גיסא או מהאיי גיסא. למאי נפק"מ?
   מכך?צא ומה ין זה? בעניי נפ"מ לדינא נהיש

  

למה הוא עושה זאת, כשתי  מכך,יתירה 
יש לו ו ,דגחון בעיות? הרי יש לו בעיא עם הוא"ו

עם המלה 'והתגלח'? הרי זאת אותה  גם בעיא
הבעיא? לא מסתבר אחרת. שהרי אם נאמר, 

גם  , א"כלמנות את הצד הימני הואהכיוון  כי
זאת בצד  וימנו ,דברהאותו יהיה  'תגלח'וה

 ,צריך להגיד את שתי הבעיות היית הימני. א"כ
  אחת. מדוע הן שתי בעיות נפרדות? בבת

  
דרש למה הוא לא שאל, על ', קשה כמו־כן

האם זה מהאיי גיסא או  ,למה לא שאלת '.דרש
, כי יכול אולי זה לא כ"כ קשה מהאיי גיסא?

דרש דמסתברא שהמלים ' ,הוא הביןלהיות ש
 נוישאמנם כפולות,  מליםשתי  שהןכיון  ',דרש

זאת אבל  , כי זה בחולם וזה בפתח,הבדל
' דרש'מסתברא ש המלה, א"כ כמעט אותה

השני הוא מצד  'דרשה'ו מצד ימין, הוא אחד
  לו ספק. היה על השאר, ורק שמאל.

אם זה ה ,עד שרב יוסף אומר לנו ,בעצם ואולי
ונאמר, כי  נשאל ,גיסא יגיסא או מהאי ימהאי

אמצע? הרי תלוי כמה הוא אולי זהו בכלל ה
צריך  ,אתה צודק יאז ,אם המספר זוגי המספר.
, האם מהאיי גיסא או מהאיי גיסא. אבל לשאול

אין לך שיוצא  ינו זוגי, א"כאאם המספר 
למה  זהו האמצע. א"כ . כי הוא"ו דגחון,שאלה

אולי אם זה ימינה או שמאלה, ה ,אתה מסתפק
  הוא בעצמו המרכז?

  
, ומליצהשל להבין מצריכים זה, אנו  בעניין

   . מהו העניין כאן?דותםדברי חכמים וחי
  

 מסביר, מעירים על רש"י הבמקום התוספות
כדכתיב  ,נקראו ראשונים סופרים כך,

ץ ֵבי ַיְעּבֵ חֹות סְֹפִרים יֹׁשְ ּפְ , ב' '[דברי הימים א ּוִמׁשְ
 ים שמותיהם,כתוב ,בדברי הימים שם ].נ"ה

ְמָעִתים  ְרָעִתים ׁשִ יִנים ּתִ ה ַהּקִ ׂשּוָכִתים ֵהּמָ
ת ֲאִבי ֵבית ֵרָכב. ִאים ֵמַחּמַ  ,אומרים התוס' ַהּבָ

כדכתיב  ,סינקראו סופרים. פי' בקונטר
ובירושלמי  .ומשפחות סופרים יושבי יעבץ

שעשו כל התורה כולה  ,מפרש [שקלים פ"ה]
אבות מלאכות ארבעים חסר  ,כגון .מספרות

[ב"ק נזיקין וארבעה אבות  [שבת דף עג.],אחת 
 לפי דברי התוס', מדוע הם וכיוצא בהם. ,דף ב.]

הם עשו את כל כיון ש '?סופריםבשם 'נקראו 
אבות כי  ,ספרומספרים. כגון, הם  התורה

וכן,  , ארבעים חסר אחת.מלאכות בשבת
 ן. והירושלמי מביא עודארבעה אבות נזיקי

 'חמשה לא יתרומו' כגון הרבה דוגמאות,
'חמשה דברים חייבים וכן  ],א' פ"א משנהתרומות [

חמש עשרה נשים  וכן, ]פ"א משנה א'[חלה  בחלה'
אינני  ].פ"א משנה א'יבמות [ וכו'פוטרות צרותיהן 

או  יודע אם הביאו זאת רק בתורת דוגמאות,
ו בדוקא. בכל ללהדברים האת שמא הם הביאו 

  .כאלו רשמו שם כמה וכמה דברים אופן, הם
  

פות. התוסדברי את  ,להבין צריכיםאנו 
לכאורה משמע, כי התוס' מקשים את הקושיא 

נקראו , כי הם אתה רש"י מסביראיך  על רש"י.
דברי הימים, ספר בכפי שכתוב  ',סופרים'
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 מביאאני  הנה '?משפחות סופרים יושבי יעבץ'
כתיב  ,אמר ר' אבהו ,בירושלמי שכתובלך, 

) ממשפחת סופרים יושבי 'ב ',א  (דברי הימים
אלא שעשו את  ?מה ת"ל סופרים .יעבץ

זה  'סופרים'דהיינו,  התורה ספורות ספורות.
אותיות הכל את שהיו סופרים  לא ע"ש
שהם היו עושים את כל התורה  אלא ,שבתורה

  כולה מספרות.
  

, א"כ למה זאת השאלההיא זאת  אםאך 
 קושיא על רש"י? הרי זאת קושיא על הגמ'?

 אלא הערה. יותר נכון, זאת אינה קושיא,
וזה . אחרתוהירושלמי אומר  ,הבבלי אומר כך

התוס' מקדימים את מצוי מאד. אבל ממה ש
דברי מביאים את  ולאחר מכן ,דברי רש"י

 לומר,הם רוצים הירושלמי, משמע כי 
רש"י. שפירש  כפילא ששהירושלמי מפרש 

כמו  אינוהירושלמי שלא זה  ,לכאורהאבל 
אינו כמו מי ירושלאלא שהתלמוד רש"י, 

 ,אומרת בבלי הגמ' התלמוד בבלי. דהיינו,
סופרים כל היו על שם ש ,נקראו סופריםשהם 

הירושלמי אומר, לא, אילו ו .אותיות שבתורה
ם, על שם שעשו את כל התורה נקראו סופריהם 

   מספרות.
  

לשון התוס' בשם הירושלמי, 'מספרות', עם  כך
שו שע' ,בירושלמי שלנו כתובוא"ו ותי"ו. אבל 

נה , או ישת'רוֹ וֹ פת סְ רוֹ וֹ פכל התורה כולה סְ 
 .לא משנה ירות.ירות ספִ גירסא אחרת, ספִ 

  מספרים.  וזהשהעיקר 
מספר, של להגיד  ,חכמה גדולה , זאתדהיינו

כי כאשר  . וכדומה.בחלה יםחייבש איזה דברים
שזהו המספר, לא יותר יש לך מספר, אתה יודע 

 ,אם תוסיףכי נם עשו מספר, ולא פחות. לא לח
, זההמספר הייק מומד. כתוב רק חמשה הרי

 "י שישנו מספר,ע ינך יכול להוסיף. כמו כן,אש
"מ קנפ ראשית, יש בכך לזכור זאת. קל לאדם

 דבר שני, המספר. , שלא תוכל להוסיףלדינא
 הארבערק אם הוא זוכר כי  ,גם טוב לזכרון

א"כ הדבר מעורר , הצריך להיות חמשודברים, 
  החמישי. לו שצריך להיות עוד דבר ומזכיר

לכתוב רגיל הוא  ,הרמב"םרבינו  למשל
הוא כותב את אשר ככגון,  בורו מספרים.בחי

[הל' שופר פ"ג  הוא כותב בר"ה, התקיעותסדר 
נמצא סדר התקיעות כך הוא. מברך  כך, הל"ג]

 ,ואחריה שלשה שברים ,ותוקע תקיעה
ובסוף  וכו'., ואחריה תקיעה ,ואחריה תרועה

 ,ן התקיעותינמצא מני ההלכה הוא כותב,
בגמ' לא כתוב את המספר  למה? הרי .שיםושל

, רגיל הרמב"ם מקומות שלושים? וכן בהרבה
חמשה דברים כגון,  תמיד לכתוב מספרים.

[פ"ד מהל' תפילה וכו'  להימעכבין את התפ
זהר ישמונה דברים צריך המתפלל לה הל"א],

ואם היה דחוק או נאנס או  ,בהן ולעשותן
[פ"ה וכו' אין מעכבין  ,שעבר ולא עשה אותן
מסביר  והרמב"ם מהל' תפילה הל"א].

כי הוא כתב את המספרים, מפני  יו,בתשובות
 שהוא חשש, שמא הסופר ישמיט משהו. א"כ,

 , יידעו כי ישנה טעות בספר.מספר נוע"י שיש
  וכו'. ,לכאן או לכאן מכך,תועלת  נהיש
  

 ו ע"ב]"[דף צהגמ' דנה  ,מס' שבתמצינו ב וכן
, ושואלת ארבעים מלאכות חסר אחת לגבי

א"ר  מתרצת הגמ',מניינא למה לי? הגמ', 
בהעלם אחד, חייב על  יוחנן, שאם עשאן כולן

אפשר להתחייב  ,הכי הרבהו. כל אחת ואחת
המספר בשבת, שלושים ותשע חטאות. א"כ, 

[דף  כריתותמס' וכן בגמ'  .מלמד אותנו דברים
וכן בעוד  .שלשים ושש כריתות בתורה ב ע"א],

  הרבה מקומות.
  

לעניינינו, מדוע התוס' שואלים את  נחזור
  השאלה, על רש"י?

  
רבי  והרי"ף, זהשל פירוש  נויש ,עין יעקב בספר

בארם  אשר חירב מוסמך שהיה יאשיה פינטו, 
ם וא הזאת. הוא בא לתרץ את השאלהוצובא, 

כנראה הוא הבין  ,על השאלההוא בא לענות 
כך,  כותבהוא  כי אכן התוס' מקשים על רש"י.

 ה"ד[ כדכתיב י"פרש ,סופרים נקראו ,'ובתוס
 .יעבץ יושבי סופרים ומשפחות ']ב' א

 ,מספרות התורה כל שעשו ,מפרש ובירושלמי
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' וד ,אחת חסר ארבעים מלאכות אבות כגון
 לא ל"ז י"שפרש ,לומר ואפשר .נזיקין אבות
 ושייכי נהויאית והא דהא ,הירושלמי על פליג
כך, וישנו  רש"י סובראכן  מה השאלה? .ביה

 ,אומר לך טעם אחד רש"י עוד טעם נוסף.
אינו סותר.  והדבר ,עוד טעם והירושלמי אומר

א"כ זאת אינה  יכול להיות, שישנה עוד סיבה.
שאין סתירה, עונה בפשטות, הוא כך  קושיא.

אפילו  יכולים להיותכי , אני כאן מחלוקת
   .נקראו סופריםהם למה  ,הסברים העשר

  
 שהם ,נראה אמנם הוא ממשיך ואומר,אבל 
 ,מלאכות' מ המשנה מספר על ,סופרים נקראו

 שהיו למדרש ליכא תו ,'וכו נזיקין אבות' ד
 לא עדיין יעבץ שבימי לפי ,יעבץ מבני סופרים

 נשנית רבי שבימי ,הללו מספרות נעשו
' מ מלאכות אבות המספרות ונעשו המשנה

 לא זמן ובאותו ,נזיקין אבות' ד אחת חסר
. התורה אותיות מספר על אלא סופרים נקראו
, כך הוא אומר הדבר לא נראה לו., דהיינו

אם אתה אומר שהם  בתורת חידוש מעצמו. כי
ארבעים אבות של  , ע"ש המספרנקראו סופרים

', א"כ הדבר אינו מתאים וכו מלאכות
בזמן  ל'משפחות יעבץ'. שהרי יעבץ היה

מן כלב, א"כ המדובר שבט יהודה, בז ,הנביאים
אז וכי  בדורות קדמוני־קדמונים של־נביאים.

היה זה הרי  '?ארבעים מלאכות חסר אחת'היה 
הרבה דורות אחרי  שנכתבהבזמן המשנה, רק 

, לפי נקראו סופרים לכן חייבים לומר, כי הם ?כן
   .האותיות שבתורה שהיו סופרים את

  
מה כי  ,ולפרש לבואלא שייך דעתו,  לפי

על שם זהו  ',בימי יעבץ סופרים' ושנקרא
לאכות חסר אחת', או 'ארבעה ארבעים מ'

לה , כי המאתה יכול להגיד אמנם אבות נזיקין'.
ודאי באבל  .פנים', מתפרשת בכמה אוסופרים'

עשו סופרים ע"ש ששבימי יעבץ, הם לא נקראו 
שהיו סופרים את האותיות  , אלא ע"שמספרים

  .אלו הם דבריושבתורה. 
  

כנראה  , במחילת כבוד תורתו הרמה,אולם
 שהרי שהוא לא ראה את הירושלמי בפנים.

, כך מפורשב הדבר כתוב ,בירושלמי
דהיינו,  את הפסוק.מסביר  הירושלמי

אמר ר' אבהו, הירושלמי מביא את הפסוק הזה, 
ת סופרים ומשפח') וב ',א  תיב (דברי הימיםכ

יושבי יעבץ. מה ת"ל סופרים? אלא שעשו את 
 התורה ספורות ספורות, חמשה לא יתרומו

תרומה, ה' דברים חייבין בחלה, חמש עשרה 
נשים פוטרות צרותיהן, שלשים ושש כריתות 
בתורה, שלשה עשר דבר נאמרו בנבלת העוף 
הטהור, ד' אבות נזיקין, אבות מלאכות 

, הירושלמי אדרבה . א"כארבעים חסר אחת
עוד יש להקשות  .הפסוק כךמסביר את בעצמו 

  על דבריו, אבל אקצר.
  

להבין את הפשט בס"ד זכיתי  ועיון,יגיעה אחרי 
מי שיעמיק ו מה התכוונו התוס'.י, לְ האמית

 , כי אכן אין ספק, שלכך הם התכוונו.יראה
באו להגיד את הירושלמי, התוס' לא דהיינו, 

 הכלרש"י, לא היו דברי אם ואכן,  כנגד הבבלי.
כי  , היא רק על רש"י.התוס' היה בסדר. קושיית

את יש  סוגי 'סופרים'. הם סוברים, שישנם שני
, 'משפחות סופרים שבספר דברי הימיםה

 סופרים יושבי יעבץ'. ויש את הסופרים, מה
הראשונים 'נקראו  ,מדברתשהגמ' בקידושין 

  סופרים אחרים. הם  ואלו ',סופרים
  

מדובר על  ,שם בדברי הימיםכי , לכך והראיה
משפחות סופרים יושבי מות, ימשפחות מסוי

הגמ'  בר הירושלמי. אבלמד ועליהם ,וכו' יעבץ
נקראו ש מדברת על ה'ראשונים' ,בבלי

ימות, ילא מדברים על משפחות מסו סופרים.
, נקראו כל הראשונים אלא על הראשונים.

 ,בהרבה מקומותזאת אנחנו רואים ו סופרים.
חביבין  כגון, לדורות הראשונים.קוראים שכך 

מס' [עיין  תורהשל־יותר מיינה  ,דברי סופרים
רים, מדברי סופ וכן, דבר פלוני, ע"ז דף לה ע"א].

ו משהו כללי, זה הללו? הסופרים םהמי  וכדומה.
   ולא משפחות מסויימות.
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 כי .הירושלמייפה, מדברי  התוס' שואלים א"כ,
 ,דברי הימיםשל הירושלמי מביא את הפסוק 

סופרים כתוב 'משפחות את הוא מסביר, למה זו
קראו להם סופרים? במה הם ', מדוע יושבי יעבץ

 וזההרי  היו 'סופרים'? וכי הם העתיקו ספרים?
 ם, לכנותם ולשבחשבח מיוחד עד כדי כך אינו

גם מלמדי תשב"ר נקראים בגמ' סופרים.  בכך?
 , שהם עשו את כל התורה מספרות.אלא

, יוצא שזה אינו כפי אומרים התוס' ממילא,
ת משפחו' את הפסוק הביארש"י  שפירש רש"י.

. באים הבבלידברי על  סופרים יושבי יעבץ',
כי הפסוק מדבר על זה לא נכון, תוס' ואומרים, 

בבלי הגמ' אבל  הסופרים של־דברי הימים.
עליהם,  אינו מדוברזה  ',סופריםעל 'שמדברת 

מדובר באופן  בדה"י אלא על סופרים אחרים.
הבבלי אילו ועל משפחת מסויימות,  ,פרטי

גדולי  ,הראשוניםעל כל  ,מדבר באופן כללי
  .נקראים סופרים ישראל, שהם

  

דברי על  העמידו התוס' את הקושיא, לכן
ן, הבבלי יכי הבבלי מצוי ולא על הבבלי. ,רש"י

, והירושלמי מדבר על מדבר על סופרים אחרים
שהביא את הפסוק  ,אבל רש"י סופרים אחרים.

משפחות 'את עם זקישר ו ,דברי הימיםשל־
 ירושלמי.מסתדר עם ה אינו הדבר, 'סופרים

  הפלא ופלא. 
  

גם  והוא ,מאיר עיניים כי ההסבר חושבני
לפיכך נקראו 'לים, מתאים עם משמעות המ

לא מדברים על אנשים  '.הראשונים סופרים
', על כלל ראשונים'האלא על מים, ימסוי

  האמת מעידה על עצמה.הראשונים. ו
  
  

סוד (רזא דשבתא,  ומדת שבת. ,יוסף מדת יסוד
  השבת).

התואר והכבוד של־ וזהוכי , מקודם שאלנו
   בכך שהם ספרו את האותיות? ראשונים?

  
עשה הוא מה ל ?בעי רב יוסףמה  קשה, ועוד
 ימהאי וא ,גיסא ימהאיזה  האם עניין, מכך
לא פשטו את הם  ,בסוףבפרט שו ?גיסא

ה בגמ' בלי נשאר ,השאלה הזאתה. השאל
  תשובה.

  
שאלה, הם ספרו בתורה, שלשה מקומות.  ועוד
רש", ו"והתגלח". ובספר דרש ד", "ןוגח"ד וא"ו

גם לא אמרו תהלים, הם ספרו שנים. מדוע הם 
  , היכן הוא חצי התיבות?תהליםלגבי ספר 

  
שאר גם את  ספרו,לא קשה, מדוע  בנוסף

וספר  ,ספר יהושע, וספר שמואלכגון הספרים, 
ספרו? מדוע הם לא למה אותם הם לא משלי, 

   גילו לנו כיצד הדבר בספרים האחרים?
  

שאנחנו  ',חצי'עוד  נוישהרי  מכך, יתירה
, אולם בגמ' הדבר לא מוזכר. וזהו יודעים

שזה חצי התורה  [ויקרא ח', כ"ג],הפסוק 'וישחט' 
שזכינו למצוא זאת סייעתא דשמיא,  בדפים.

 זאת. כיון שכנראה ישנה טעות במסכת
כתוב כי 'וישחט' זהו חצי התורה שם  ,סופרים

 ,הגמ' אומרתהרי  לא מבינים,כולם ו בפסוקים.
לא  ביניהם. מרחק וישנו, 'תגלח'וה ו הפסוקשזה

[עיין שע"ה יו"ד ח"ב סימן יכנס לתוך הפלפול הזה נ
עד שזכיתי ומצאתי בתיקון  קס"ה סעיף כ"ג].

כתוב  ',וישחט'בפסוק , כי סופרים קדמון מתימן
 . א"כ,חצי התורה בדפיםבגליון, במפורש שם 

  .את מניין הדפים מיד ספרתי
  

כתוב בתורה שלשה פעמים  מהקהל: הערה
  'וישחט'.
, 'וישחט'ש נן שלכן, ישא מרן שליט"א: תשובת

 כתוב נוספת לדברינו. הרי בעצם הוכחה וזאת
במסכת סופרים, 'וישחט, חצי התורה 

א"כ מדוע , 'וישחט'שלוש  נןישאבל  בפסוקים'.
' וישחטסופרים לא כתוב על איזה 'מס' ב

 כגון 'וישחט משה', ע"מ ,להתגיד עוד מ מדובר?
 , על איזה 'וישחט' אתה מדבר?שאני אדע

 , ישנו רק אחד.בראש הדף 'וישחט' ,אבל
מסורת כתיבת ספר להם  הידועומאחר והיתה 

איש  תמקובל, האצלנוכפי המסורת התורה, 
 ,כל דףבמה נכתב  ,ע"ה שרע"המפי איש עד מ

 ,וישחט' ,אתה אומר כאשר וכיצד נכתב. א"כ,
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 י התורה בדפים', אין 'וישחט' אחר שהואחצ
. ממילא, כבר ידוע על איזה בראש הדף

רכ"ו דפים,  נםבס"ת יש ואם 'וישחט' מדובר.
ֶמןך יוסימנ ֶ  .[תהלים נ"ה, כ"ב] ַרּכּו ְדָבָריו ִמׁשּ

דפים  113-ו, דפים מצד ימין 113 נםישממילא 
 , הוא האמצע.114ו ודף מס' זהו, ד שמאלמצ

[עיין בהרחבה בשיעור בעניין כתיבת ס"ת, בעיר 
רחובות, י"א שבט ה'תשע"א. והמשך העניין בשיעור 

. א"כ לכאורה, מה עם מוצש"ק יתרו ה'תשע"א]
 החצי הזה? 'חצי התורה בדפים'? אמנם הדבר

 מוזכר, הוא אבל בכל אופן ,לא מוזכר בגמ'
  סופרים. במסכת

  
 ששהדברינו יוצא, כי בעצם יש לנו ביחד,  לפי

 זאת. אנחנו כבר מביניםכעת  כן,אם ו חצאים.
  .נםינו לחאדבר הכי עלינו להבין, ש ני,חושב

  
כי הסברנו  ,דגחון עם וא"ותחיל נ, אם דהיינו

כידוע, אשר , היא האות וא"ו ,דת יוסף הצדיקמ
היא , הששיתהמדה  ת לברית מילה.רומז היא

כך ברנו על ייסוד יוסף הצדיק. ד וזהוד, דת יסומ
ר על הדברים, לחזו צורך ואין, כבר בהרחבה

', אני רואה הרק להזכיר בראשי פרקים. ברוך 
נאמרו לפני כמה דברים ש אפילוזוכרים כי 

, וזהו יסודהיא מדת  ,שיתשנים. א"כ, המדה הש
כתוב בגמרא, 'בעי  נםלח לאלכן,  יוסף הצדיק.

היה בו ניצוץ מיוסף הצדיק. כנראה  רב יוסף'.
רב  אגם הבעי, כי בהמשך בעז"ה נראה בל"נו

ויבא הביתה לעשות ' לגבי הפסוק ',יוסף
 ,בעצם הוא שואל על יוסף הצדיק כי ',מלאכתו

 וזהו מה שטמון ברמז עניין זה, כפי שכל הסוגיא
ות, מי שלומד את טרומזת רמזים. כי בפש

מי  .יהותהרבה תמ נןישאותה.  מבין אינו ,גמ'ה
לא יגיע למסקנות  ,שלומד את הפשט הפשוט

 לאחר כלרק  הדבר הוא ברור. .ברורות
, אפשר להבין את הגמ'. א"כ, ההקדמות האלה

גם, כי אמרנו ו הוא"ו דגחון, רומז ליוסף הצדיק.
וממילא,  '.רבתי הוא"ו של גחון, היא 'וא"ו

, דת יסודת למרומז כי הוא"ו, הדבר כבר מובן.
   צדיק.מדת יוסף ה

בימי  כעת, כךמדבר על אני נם לח לא
מול  יהיו כי חשוב שדברים אלוהשובבי"ם, 

, זהו סוד השבת, יוסףשאמרנו, כי בפרט ו ינינו.ע
יום ו א'. השבת זה יום הששיָת בָּ שַ א ּדְ זָ 'ָר 

 ים האחדקשורוביחד,  יםמתחבר הם ,השביעי
   נסביר זאת בהמשך.עם השני. אולי בל"נ 

  
עכשיו  תראו זאת, לפי הסדר., כעת אופן בכל

ספרים העל גם ברו ילא ד, מדוע מובן גם
 ששה, כיון שבסה"כ יש לנו כאן אחריםה

, ויתגלח, דרש דרש ,ו' דגחון את יש לנו חצאים.
עוד  יש לנו ,תהליםספר ובסה"כ ארבע.  וישחט.

 נםיש אינו קשור לסודות הללו. השאר, שנים.
 על דברים יםמדבר , אבל אנחנועוד חצאים

נקראו מה ש'דהיינו,  שהם יסודות התורה.
 הם ספרוזה אינו מפני ש, 'הראשונים סופרים

מהו יסוד  ,להתעמק ובאהם  אלאסתם, 
היכן מרכז  של־תורה?היסודות ועמוד החכמות 

נשען כל  על מה התורה? על מה התורה עומדת?
לבד את וכו', אתם צריכים להבין  התורה?כובד 

וכו'.  ,יהודישל־יסוד היסודות ה כגון, מ ההמשך.
כל דבר אחד.  הכל ,בעצםו הקדושה והצניעות.

 , כל הדברים הללו,הדברים שהם מזכירים
וא"ו  הראשון הוא, .קשורים ליוסף הצדיק

המדבר  ,ברור דגחון, וכפי שאמרנו זהו דבר
  . יריש עליו באופן

  

יוסף  דהיינו, כיצד , 'דרש דרש'.השני הדבר
? קשהוהצליח לעמוד בנסיון כ"כ גדול  ,הצדיק

הזכרנו כבר את אף אחד, לא עמד בנסיון כזה. 
לא  ע"ה, אפילו אברהם אבינו, כי מאמר חז"ל

היא מרוב שתורתנו הקדושה היה בדרגא זו. 
אפילו  ,חז"ל לא נושאים פנים, תורת אמת

ם אברה. והם אומרים, כי אפי' לגדולי ישראל
 אשר וסף הצדיק,אבינו, לא היה במדרגה של־י

דומה לו. אין יוסף הצדיק,  אלו. עמד בנסיונות
 צורך ואין .עליו הדת יסוד נקבעמ נםלא לח

  לא היו כמו יוסף.  השבטיםלומר, כי גם שאר 
  

  



 השיעור השבועי –שערי יצחק 

הרי  מדוע הקב"ה שלח את יוסף למצרים? הרי
היא רק שיתגלגלו יעקב ובניו אם המטרה 

א"כ שאבותינו ירדו למצרים, בכדי  למצרים,
או את שמעון? למה אתה  את ראובן תשלח

אלא התשובה היא, כי  שולח דוקא את יוסף?
, רק יוסף אף אחד לא יכול לעמוד בניסיון

   , זאת המדרגה שלו.אם כן הצדיק.
  

דרש ' ת? ע"יאזהוא הצליח לעשות  וכיצד
 '. דהיינו, מה הדבר שמציל מהיצר הרע?דרש
יוסף הצדיק א"כ ראשית, . הקדושה תורהה זאת
י ֶבן ְזֻקִנים הוּא , הרי כתוב ד תורה מאביו.למ ּכִ
בר חכים הוא מתרגמינן  [בראשית ל"ז, ג'], לוֹ 

 ,יוסף הצדיק . 'זקן' היינו, זה שקנה חכמה.ליה
כל מה שיעקב למד  .אביויעקב מתורה למד 
ליוסף. כמו כן, יוסף מסר  הוא ,ם ועברשֵׁ אצל 

 בן זקונים, למד למד תורה גם אצל יצחק אבינו.
יוסף כשירד ו נים. כל זה בילדותו.תורה משני זקֵ 

 , הוא היה משנן כל הזמן את תלמודו.למצרים
פוטיפר היה רואה אותו כל , כי חז"ל אומרים

 מלחש ויוצא מלחש ונכנס. מה פירושו?הזמן 
הוא,  כמה פירושים, אבל אחד הפירושים נםיש
הוא היה משנן דברי תורה. כל הזמן כל הזמן כי 

  ד תורה. בלימו ו היהראש
  

 .כל הזמן כלומר שעסק בתורה, 'דרש דרש' זהו
ְיָתה ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתֹו גם את הפסוק  ַויָֹּבא ַהּבַ

, כי הרבה מפרשיםפירשו  [בראשית ל"ט, י"א],
ה לעסוק בתורה. תו הי, שמלאכתהכוונה היא

בשם  [בפרשת וישב]וב בילקוט שמעוני כך כת
לו? שונה  היתה ומה מלאכה, רבי אליעזר

פר' [בזוהר הקדוש ו וקורא מה שאביו לימדו.
ויבא הביתה לעשות  ,כתוב וישב דף ק"צ ע"ב]

בגין לאשתדלא באורייתא ולמעבד  מלאכתו,
קודי דאורייתא, דאיהו מלאכתו דבר נש יפ

וכן שלו.  היתה המלאכה זאת .אעלמ יבהאי
רבינו נתנאל בן ל ,אור האפילהכתוב בספר 

זו משנתו שהיה דורש בה.  ,מלאכתוישעיה, 
, מסביר לנוזה  דבר 'דרש דרש'. ואם כן, זה

תורתו  .ובנסיונות כיצד אפשר לעמוד בקשיים
  "אומנותו".

  

כי  ,כל אחד מבין '.תגלח'וה, השלישי הדבר
ח  שנאמר עליו קשור ליוסף הצדיק, הדבר ַוְיַגּלַ

ְרעֹה ְמלָֹתיו ַויָֹּבא ֶאל ּפַ ף ׂשִ , [בראשית מ"א ַוְיַחּלֵ
 .על יוסף הצדיק ,רומז ישירות הדבר י"ד].

שהוא כבר יצא  לאחרזה כתוב פסוק למרות ש
רים, אבל זהו בעצם הרמז של־מבית האסו

לא טוב כי בספרים הקדושים,  כתוב גילוח.
מעורר  הדברכי  ,אדם ילך עם שיער מגודלהש

 כתוב כך,אשה גם לגבי דינים על האדם. 
מכסים אותו. , לכן השיער שלה מעורר דיניםש

 ,לכן כתוב אם השיער מגולה, רחמנא ליצלן.
 ,שיערמהשלא יצא מהמטפחת אפילו מעט 

ואפילו בתוך הבית, כי ח"ו הדבר מראה כי 
אמנם צריך להיות דינים,  מדת הדין מתגלה.

הם יהיו אבל צריך ש ,עולם בלי דיניםא"א ל
, צריך להסיר שיער שמגדל שאבל אי מכוסים.

צריך  ,יםיהצפרנלגבי דבר האותו  אותו.
  לבערם. 

  

ָחה ֶאת בפרשת כי תצא, לגבי הפסוק  גם ְוִגּלְ
ְרֶניהָ  ָתה ֶאת ִצּפָ ּה ְוָעׂשְ  [דברים כ"א, י"ב], רֹאׁשָ

, הכוונה היאכי מסבירים בספרים הקדושים, 
הרי שצריך  ,עצמובשיער של־ין יהענן חוץ מ

של־בראש , כי פירושו .גם את הראש 'לגלח'
בפרט ו ואמונות. מיני דעותנן כל יש ,אדם

וגילחה לכן, ' כעת להתגייר.באה שהיא גויה, ה
את כל  , דהיינו שתוציא לה מהראש'את ראשה

 ' היינו,ואת צפרניה' הדעות והאמונות שלה.
היא תיכנס לחסות ועי"ז  .את כל המותרות

של הרמז  וזה ,אם כן תחת כנפי השכינה.
  .'והתגלח'
  

 התורה בדפים.', חצי וישחטהרביעי, ' הדבר
המלה כמו  ,שלשלת', היא בטעם וישחט' המלה

חז"ל אומרים '. והפירוש הוא, כפי שוימאן'
כל הזובח את יצרו  ],מג ע"ב[דף במס' סנהדרין 

מעלה עליו הכתוב כאילו כיבדו  ,ומתודה עליו
והעולם  ,העולם הזה .להקב"ה בשני עולמים

ָדְנִניזֵֹבַח ּתֹוָדה יְ  ]ג", כ'תהלים נ[דכתיב  .הבא  .ַכּבְ
 ,זכה יוסף הצדיקדהיינו, . 'וישחט' וזהא"כ, 

  ע.רר האת יצולזבוח לשחוט 
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עם  יוסף הצדיק, זהו  המתקשר החמישי, הדבר

'. בפסוק זה, האות רעיכרסמנה חזיר מיהפסוק '
 נכתבת בשורה אינה ,דהיינו .תלויההיא  עא"ן

זהו  הישרה, אלא עולה קצת מעל האותיות.

אלו  ר', מי זה האות עא"ן?עחזיר מי 'יכרסמנה
. מי השולט על כל שבעים שבעים אומות

אומות? מי בראשם? זהו עשיו, עמלק. ובזכות 
חז"ל אומרים  מה אנחנו נגאלים לעתיד לבוא?

הרי בזכות יוסף הצדיק. בילקוט בספר ישעיה, 
ּוָבֵעת ַהִהיא ַיֲעֹמד  [י"ב, א'], בספר דניאלכתוב 

ר  ַ דֹולִמיָכֵאל ַהׂשּ ךָ  ,ַהּגָ ֵני ַעּמֶ  ,ָהעֵֹמד ַעל ּבְ
ר לֹא ִנְהְיָתה ִמְהיֹות ּגֹוי ַעד  ְוָהְיָתה ֵעת ָצָרה ֲאׁשֶ

ךָ  ,ָהֵעת ַהִהיא ֵלט ַעּמְ ל  ,וָּבֵעת ַהִהיא ִיּמָ ּכָ
ֶפר ּסֵ תוּב ּבַ ְמָצא ּכָ יעמוד ' מה הפירוש .ַהּנִ

   '? יעמוד היינו ישתתק.מיכאל השר הגדול
  

שהוא  ,מיכאל שאפילו ,גיע עת צרה, תכלומר
לדבר. מרוב  מסוגל אינוכבר  ,שר ישראל

הוא  שראל,יוהקטרוגים שיש על עם  העוונות
 ר אין לו תשובה מה לענות.כבומשתתק, 

 '.יתה'והיתה עת צרה אשר לא היתה ולא נה
', דוקא בזמן הצרות והקשיים ובעת ההיאאבל '

ימלט עמך, כל הנמצא כתוב ' ביותר, גדוליםה
אומרים חז"ל, בזכות יוסף  בזכות מי?'. בספר

מה  ר עמד ולא שמע לקול אדונתו.שאהצדיק, 
'? מפרש בספר כל הנמצא כתוב בספרהפירוש '

 ',כל'לה ', זהו יוסף הצדיק. המכל'יבקש רצון, 
 וזה ',כל'לה ל מקום שאתה פוגש את המכב

, כךעמדנו על  כבר .רמז ליוסף הצדיק
עליו.  תרומז המלה 'כל', .יוסף וזה 'וכלכלש'

כות מה אנחנו נינצל לעתיד לבוא מן אם כן, בז
? מאלה מכל השבעים אומות '?יערה'חזיר מ
מי  העומדת למעלה מרמזת עליהם? שהעא"ן

  יוסף הצדיק. פיל את העא"ן הזאת ויורידה? זהוי

  
ן  אפשר גם שזהו רמז בפסוק מהקהל: הערה ּבֵ

ן ּפָֹרת "ֲעֵלי ָעִין"   שית מ"ט, כ"ב].[ברא ּפָֹרת יֹוֵסף ּבֵ
אפשר לקשר אכן יפה,  מרן שליט"א: תשובת

  .את זאתגם 

ר מכן יהיה הדבר הששי,  ולאחר ְוהּוא ַרחּום ְיַכּפֵ
ִחית ָעו ֹ חציו  ,]תהלים ע"ח, ל"ח[ וגו'ן ְולֹא ַיׁשְ

 -הקב"ה  –והוא , דהיינו .םספר תהלי דפסוקי
ְוהוּא כמ"ש  יגאל את ישראל מכל צרותם.

ָרֵאל ִמּכֹל ֲעו ֹ ה ֶאת ִיׂשְ   [תהלים ק"ל, ח']. ֹנָתיוִיְפּדֶ
 יוצא, כי כל ששת הדברים הללו, לפי זה

  .ליוסף הצדיק מתקשרים
  

דגחון, מהאיי גיסא  , וא"ובעי רב יוסף אם כן,
 ישנה בעיא נוספתאח"כ ו או מהאיי גיסא?

וא"ו ד'והתגלח' מהאיי גיסא  נפרדת, בלי קשר,
הוא לא  ',דרש דרש' אבל לגבי גיסא?או מהאיי 

 שאל אם מהאיי גיסא או מהאיי גיסא, כפי
 דומות, ליםמקודם, כי כיון שהן שתי מ אמרנוש

 יבהאי והשני ,גיסא יבהאי שהאחדמסתברא 
  גיסא.

  
בספר שערי  תראו דבר, הפלא ופלא. כעת
הוא מסביר  להר"ר יוסף גיקטיליא, ,אורה

 נם שלשה יסודות.ישכי [בשער שני דף י"ח ע"ב] 
שהוא  ,יסוד נוישו , שהוא באמצע.יסוד נויש

 תכףשהוא מלמטה.  ,יסוד נוויש .מלמעלה
ממש  ,תראו שהדברים משתווים ומתאימים

ֶהם ָלה ֵאין ּבָ ּכֻ ם ַמְתִאימֹות ְוׁשַ ּלָ ּכֻ    [שה"ש ד', ב']. ׁשֶ
 צריכים שאנו מהכך, ספר שערי אורה  כותב

 כי .שוים היסודות כל שאין ,הוא עליו לעורר
דבר  וזה .למטה ובניינו ,למעלה שהוא יסוד יש

, ולא בדברים רוחנייםהרק בדברים  נושיש
לא יכול להיות  ,גשמייםהבדברים כי  הגשמיים.

עלה, אלא תמיד היסוד צריך יסוד מלמשה
אינך יכול לעשות  ,יןיבנכגון  להיות מלמטה.

, זהדבר אבל  את היסוד של־בניין מלמעלה.
, בעולמות העליונים אולם רק בעולם שלנו.הוא 

כמו  הדבר הפוך, היסודות הם מלמעלה.
שבספרים, ממשילים זאת לאילן הפוך, 
 שהשרשים מלמעלה, והענפים כלפי מטה. א"כ

 ,יסוד נויש .יסודות השלש נםשיש ,הוא אומר
 ,יסוד ויש .למטהמובניינו  ,למעלהמשהוא 
 נושי ממש הפלא ופלא. .בניינו באמצע שהוא

 ,למטה שהוא יסוד ויש .שהוא באמצע ,יסוד
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 עולם ,עליון עולם ,וסימניך .למעלה ובניינו
 עליון ,סימן בתוך וסימן .תחתון עולם ,תיכון
   .תחתון תחתון ,תיכון תיכון ,עליון

  
גם זה דבר הפלא  .ק"חיר ק"שור ם"חול ,והסוד
 בס"ת. נםשיש ,סוד הנקודות אתלדעת  ופלא.

אחת  ,אחת למעלה קודות.ש ננם שליש
 אלו הם שלשתואחת למטה.  ,באמצע

 ,יןימעל הבנ ,יסוד עליוןה וזה ,יסודות. החולםה
 דברויש  .מתחתיושין יוהוא מחזיק את הבנ

, שהוא חירקה את ויש .השורק וזה ,באמצע
  מלמטה.

  
 בא ,ל"זר רמזו וכבר ממשיך ואומר,והוא 
 .ודם בשר מדת ,ה"הקב כמדת שלא ,וראה
 .למעלה ומשאו למטה הוא ,ודם בשר מדת
 ומשאו ,למעלה הוא אלא ,כן אינו ה"הקב אבל

 רם אמר הכ ז]"נ ישעיה[ שנאמר ,הימנו למטה
 כי ,להתבונן לך , ישזה יןיענ ולפי .'וגו אשונ

 .למעלה הוא ,יסוד הנקרא י"ח ל"א מדת
 וזהו .הימנו למטה הוא ,בניינו הנקרא י"ואדנ
 ונכסף משתוקק י"אדנ בהיות ,המופלא הסוד

 לעלות ומתאוה ,י"ח ל"א לוייבע להתעלות
המלכות רוצה לעלות דהיינו,  .תמיד אליו

, אבל היא למרות שהיסוד הוא מעליה .למעלה
  עולה עד אליו.

  
 שהריתשמע,  זה נראה לך מוזר? .תתמה ואל
 האבן ,תראה הלא .הזה בעולם ,דוגמא יש

 ומה ,למעלה והיא ,אליה מושכת השואבת
זהו המגנט, אשר  .ממנה למטה נושאת שהיא

 הוא למעלה, והוא תופס את מה שמלמטה.
הברזל משתוקק ונכסף  רים זאת?הוא ה כיצד

להידבק למגנט גם אם מעליו. וזה נראה כאילו 
, דבריםולתפוס לקחת  ,חוכ שיש למגנט

דבר  נויש מעליהם. א"כבעצם הוא למרות ש
 בר. זה רק בכדי לשׂ אפילו בעולם שלנו ,כזה

 .הדבר כןבדברים העליונים ק"ו ש .זןאת האו
 ,המים ויסוד הרוח ויסוד האש יסוד וגם

   .הדברים אלו על נאמנים עדים שלשתם

מתאימים לפי כל החצאים  מהקהל: שאלה
  ?יםהתימנ י תורהספר

דברים  נםיש מרן שליט"א: תשובת
 , וישנם דברים שאינם מתאימים.שמתאימים

   נוסף. צריך שיעור בכדי להסביר זאת,אבל 
  

רב  שבעישתי בעיות,  אלולמה  ,מובן ממילא
שהדבר  כיון וגם והתגלח.דגחון,  . גם וא"ויוסף
האחד לשני. וכפי שאמרנו, דרוש קשור  אינו

אני רוצה דהיינו,  דרש, זאת שאלה נפרדת.
 ?תורהשל־היסודות על מה עומדים  ,לדעת

 כעת האחר?או על הפסוק  ,על הפסוק הזה האם
מה הם  ',סופריםמה הפירוש ' ,אנחנו מבינים

את  ,הם חיפשו להביןכאן? כלומר, ספרו 
כיצד הדבר  ,תורהוהנסתרות של־הצפונות 

רק אנחנו נמצאים ש ,אבל כמובן עומד?
בכדי אבל רק  בהתחלה, זהו רק טפה מן הים.

 פשו בכל הענייןימה שהם חזהו בעצם , שלהבין
  .הזה

  

בגמרא היתה רק  השאלה, מדוע הבעיא לגבי
מה עם שאר  על התורה ועל ספר תהלים?

ביארנו, כי כאן נמצא הרמז על  הספרים? בס"ד
ובנוסף ביארנו, כי התורה וספר  יוסף הצדיק.

חמשה  נםכמו שיש תהלים, הם אותו הדבר.
  , כך ישנם חמשה ספרי תהלים. חומשי תורה

  

דוד  שאמרנו בעבר, כפי, מכך הריתי אבל
חמשת חומשי תורה. הרי ממשיך את  המלך

אמר מה  במה תורתנו הקדושה מסתיימת?
ָרֵאל כדבר האחרון?  שרע"המ ֶריָך ִיׂשְ ִמי ַאׁשְ

י"יָ  ע ּבַ ר ֶחֶרב  ,ָכמֹוָך, ַעם נֹוׁשַ ָמֵגן ֶעְזֶרָך ַוֲאׁשֶ
ֲאָוֶתךָ  ֲחׁשּו ֹאְיֶביָך ָלךְ  ,ּגַ מֹוֵתימֹו ְואַ  ,ְוִיּכָ ה ַעל ּבָ ּתָ

זהו הפסוק האחרון,  [דברים ל"ג, כ"ט].ִתְדרְֹך 
ה ,כתוב שאמר משרע"ה. לאחר מכן  ַויַַּעל ֹמׁשֶ

מדובר על פטירת שם כבר ה [שם ל"ד, א'],וגו' 
אלו דברים שמספרים על פטירתו.  רבינו, משה

שמונה פסוקים אחרונים  כמו שאחז"ל,
 הקב"ה אומר ומשה כותב בדמע שבתורה,

 אבל הדבר האחרון [בבא בתרא דף טו ע"א].
שרע"ה הוא הפסוק 'אשריך ישראל שאמר מ

 את ספר תהלים בפסוק, דוד המלך פותחו וגו'.
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ִעים ֲעַצת ְרׁשָ ר לֹא ָהַלְך ּבַ ֵרי ָהִאיׁש ֲאׁשֶ  וגו' ַאׁשְ
. יךָ י, ממשיך את אשֶר אשֵר  [תהלים א', א'].

 ובא להשלים את התורה. זה ,דוד המלךדהיינו, 
  שני.הדבר ה
  

אתה אשר כש ,רס"ג אומר ,שלישיה הדבר
אל תחשוב שאתה קורא  בספר תהלים,קורא 
אלא  והתפלל. מה שדוד המלך אמראת 

כי את הדברים האלו, שם  ,דברשל־פירושו 
פסוק את הכשאתה קורא  בפי נביאו.הקב"ה 

ל יל ֶאל ּדָ ּכִ ֵרי ַמׂשְ אל  [תהלים מ"א, ב'], ַאׁשְ
הקב"ה אלא ש, זאת דוד המלך אמרכי תחשוב 

מספר על ומדבר  גם אם דוד המלך כך.אומר 
מה שהקב"ה רוצה,  וזה, כי אתזתתרגם  ,עצמו

[עיין עיני יצחק על שע"ה יו"ד, וה. ושזאת היא המצ
 טוב].־הל' מעונן ומנחש סי' קמ"ח ס"ק מ"ח ד"ה ומה

 ,חומשי תורה , שחמשתיוצאא"כ בעצם 
מקבילים ומשלימים הם  ,ספרי תהלים חמשתו

  אחד את השני.ה
  
  

  להעמיד קטן לעליית ששי. אנחנו נוהגיםמדוע 
 [דף קל"ח ע"א],בעץ חיים זיע"א מהרי"ץ  כותב

למה הנהיגו אבותינו  נהגו להעמיד קטן לששי.
הרי  ?שיהעמיד קטן לשל ,חכמי תימן ורבותינו

פוסקים, או שאין לו מקור ב ,דבר וזה
 איפה כתוב, במקובלים, או במדרשים.

והוא עפ"י  ,אומר מהרי"ץ ?שילהעמיד קטן לש
, מאן [דף קס"ד ע"ב] הזוה"ק פרשת שלח לך

י, אצטריך צדיק. וצדיק דסליק לס"ת למקר
מאן איקרי צדיק מכולהו שתיתאה  איקרי,

 יק מאינון שבעה. רבי שמעון לא הוהסלד
הוא אחד  עי"ש. הא, אלא שתיתיומוסליק כל י

מביא בשם ספר  כך הוא. מתיקוני הברית
נהגו  ועל כן ,אומר מהרי"ץא"כ  .חמדת ימים

, שלא ראה קרי דמוחזק ,צדיק איהוד ,בקטן
  רומז ליוסף הצדיק.דאיהו 

  
ר הזוהדברי עפ"י נו, , חכמי תימן התקידהיינו

חשובה היא העליה ה ,שיתייה הששהעל ',קה
הם  ,מברכיםה הרי שבעת .יותר מכל העליותב

, יסוד וזה ,שיוהש .עליונותהדות כנגד שבע מ
צריך כי בעלייה זו  מהרי"ץ מביא, דהיינו צדיק.

ישהו יהיה מ'. כלומר, צריך שצדיק מכולהו'
הם  ,כל העליות שהוא יותר מכל המברכים.

דוד, ואהרון ומשה ויצחק ויעקב ואברהם כנגד 
ָטן, שביעיה הואדוד  [שמואל א' י"ז,  ְוָדִוד הּוא ַהּקָ
   אבל יוסף הצדיק, הוא העלייה הששית. י"ד].

  

 שמעון לא הוהרבי מה שמהרי"ץ כותב, לגבי 
 י הדברניִ בעָ  ה,א, אלא שתיתיומוסליק כל י

, מדוע הוא כתב כןמבין כ"כ  ינניאתמוה,  קצת
לא מדובר , כי יראה 'קר הזוהספר הבכי המעיין 

מאן  , אלא על רבי כרוספדאי,על רבי שמעון
 .אצטריך צדיק ,דסליק לס"ת למקרי אורייתא

קרי צדיק מכלהו. ימאן א ,קרייוצדיק א
א"ר  וע"זשתיתאה דסליק מאינון שבעה. 

אלא  ,דאיהו לא סליק כל יומוי ,ודאי ,שמעון
אולי  יודע. אינני שתיתאה לאינון דסלקין.

על רבי  תזרוח הבין, כי המלה 'איהו',מהרי"ץ 
אבל  .עליוזאת הזוהר אומר  , כביכולשמעון

על רבי  חוזר כי הדבר ,נראה לים שםלפי המ
, מסבירים שראיתי המפרשיםכל כרוספדאי. ו

אמרו  ,דהיינו כך, שזה קאי על רבי כרוספדאי.
זה בשם רבי הרבי שמעון את המאמר ל

 בודאי, הוא צודק.כן, א ,אמרוהוא כרוספדאי, 
רבי  , כלומריהואש ,אומרמוסיף והוא אז ו

'מאן  ,שאמר את המאמר הזה ,כרוספדאי
בעצמו נהג. אבל  הואגם כך דסליק לס"ת וכו', 

 ,צריך עיוןהדבר  בי שמעון בעצמו.לא שזהו ר
רבי שמעון. כלפי את זמהרי"ץ ייחד  מדוע

[אשמח אם מישהו ימציא לנו תירוץ על כך]. 
לכן , ושיתייה השהעלמעלת  ן, זאתבכל אופ
  .יקנו זאתתאבותינו 

  

כי  אומראת ספר שערי אורה, הקודם מ הבאתי
   '.אל חי'נקרא זה  ,דת יסודמ

  

זיע"א, נקרא בשם  , מהרי"ץתשימו לב אם
, צאלח, דהיינו סבוושם  , יוסף.ושם אבי יחיא.

יקצדיק. על הפסוק   [בראשית ו', ט'], ֹנַח ִאיׁש ַצּדִ
כוונתי כי  רגלא צאלחא.אומר רס"ג בתפסיר, 

וכבר  בשם סבו.ו ,ואבי , ובשםוהדבר רמוז בשמ
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[הפטרת ך ספר נפלאות מתורתבבס"ד הבאתי 
יש שם סיפור  ול.שהוא נולד מה על סבו, מטות]

הוא חי, בדרך נס ואיך  ,ושלם על לידת
בכל  וכו'. ,נפטרה בתקופת גלות מוזע, שאמו

ראו אותו  ,באו לחזור מהגלותר שאכ ,אופן
שהוא יהיה מובטח  בודאי ,אמרו נולד מהול.ש

בישראל, ושיהיה צדיק. לכן  מורה הוראות
גם מהרי"ץ  '.פרי צדיקנקרא בשם 'ספר שלו ה

ִרי  , על שם שנאמרעץ חייםקרא לספרו בשם  ּפְ
ים יק ֵעץ ַחיִּ קשור ביחד. וכן  [משלי י"א, ל']. ַצּדִ

ת  ,פעולת צדיקהשו"ת שלו קרא בשם  ֻעּלַ ּפְ
ים יק ְלַחיִּ  ,צאלחשם המשפחה,  [משלי י', ט"ז]. ַצּדִ

, יוסף, ע"ש ושם אביצדיקים. והיו  זהו צדיק. הם
דת "אל חי". כי מיוסף הצדיק. ושמו יחיא, זהו 

  . , כפי שאמרנונקראת בשם חיים ,יסוד

  
מה  עניין נוסף, זהאכנס כעת לשאלה,  לא
, שהשם יחיא ,התימנים ינובד"כ מקובל אצלש

זהו זכריה בלשה"ק. כך פשוט ומקובל אצל 
יכול להיות  , זהו שם אחר.חייםהשם  כולם.
ולאחיו יקראו בשם  ,יחיא לושיקראו  ,אדם
כי מחשיבים אותם שני שמות נפרדים.  חיים.

, אלו שני שמות לפי מה שמקובל בציבור
[שו"ת פעו"צ חלק א'  מהרי"ץ אומראולם  נפרדים.

כי מה שנוהגים  סי' ק"ה ק"ו, וחלק ג' סימן צ"ו],
הבל וריק אין בו  זה, זכריה בשםטין לחתום בג

אין  .שגיאה זאת ,דהיינו לא טעם ולא ריח.
יחיא.  וזהכביכול  ,האפשרות לחתום זכרי

לדעתו בלשה"ק יחיא, פירושו חיים. ולכן קרא 
  שמות ספריו כך כנז"ל.

  
כי ישנו דבר  לא לחנם יצא דבר זה, ,בעצם אבל

להסביר , צריך דברשל־לאמיתו הטמון בכך. 
בשרשים  ,למעשהאבל הרחבה, יתר בזאת 

נם , זהו 'זכרון', ו'חיים'. לא לחדבריםשל־
שערי אורה ספר גם ב '.לחייםנו 'זכר ,אומרים

 ',יסוד'לה הזאת נקראת , כי המאפשר לראות
גם 'זכרון'. אלו כעין  ונקראת 'אל חי', ונקראת

 ,נם קבעו הקדמוניםא"כ לא לח שמות נרדפים.
 וזה ,יחיאהשם זכריה והשם שמי שקבע זאת, 

. כי צודק את, מהרי"ץזהדבר. אבל בכל אותו 
, וכפי שכבר בעל חיים וזכריה זהלמרות ש

 ,את הנימוק הזהבפרשתנו משכיל דורש אמר 
   זה אינו יחיא. אבל זכריה

  
 של־מלה. השם יחיא, התרגום ינוא, זה דהיינו

ששמו הוא לא  זה '. יש לו עוד שם.על ידו' הוא
 יחיא וזכריהאלא שהשמות  זכריה,יחיא 

, 'יסודכגון 'עוד דברים,  נםישהרי  הולכים ביחד.
ם , כי אאתה יכול להגידוכי  וכן 'אל חי'.

, אפשר לקרוא לו יחיא בשם קוראים לאדם
. זאת זה יסוד ,יסוד בשם 'יסוד'? בודאי שלא.

אבל ביחד, מתקשר  . אמנם הדברלה אחרתמ
  שזהו שמו.  פירושו אין

  
מקם הבין את הדברים לאשורם, לע מהרי"ץ

אפשר ש , כיוןבצורה מדוייקת ,ולאמיתתם
היו  כי כך נראה .להתבלבל ברגע הראשון

אבל מהרי"ץ כתב  ,זאתשאלה שרצו לתרץ 
 ושזאתהבל וכזב,  דברה, שבצורה החלטית

לכן הוא קרא לספריו בשם 'עץ חיים'  שגיאה.
חיים. בשם קרא לעצמו והוא  ,יחיאשמו  וכו'.

רק לה אינה מ זאת ,יחיא ,דברשל־לאמיתו ו
אלא גם בלשון הקודש. דהיינו,  ,ערביתבלשון 

ֵהָמה ִאם ִאיׁש לֹא ִיְחיֶה, שכתוב כפי יחיה.  ִאם ּבְ
לֹא ִיְרַאִני הוא יחיה. ש יחיא היינו, [שמות י"ט, י"ג].

. זאת איַ חְ יִ וְ התפסיר  [שמות ל"ג, כ'] ָהָאָדם ָוָחי
זאת כתבו ש נםלכן יש .משותפת כמעט מלה

, רצית אבל בכל אופןדהיינו יחיה. ה"א, אות ב
כפי ו ביחד. רק לומר, כי השמות הללו מחוברים

, זהו 'רזא דשבתא', א"כ יוסף , השםאמרנושגם 
   גם דבר זה מתחבר ומתקשר.

  

לחזק את העניין שדיברנו בעניין  ,אגב דרך
שמירת שבת "כהלכתו" וכו', שמעתי מידידנו 
הרה"ג אלעד יוחנן שליט"א מהעיר צפת, 

[בשיעור סיפרנו ש חידוש נוסף לגבי הסיפור
יין האברך שרכש בענמוצש"ק בשלח ה'תשע"ד] 

מערכת מצברים לשימוש בחשמל כשר בשבת 
הוציא על המצבר  ,אותו אברךקודש. סיפרנו כי 

קיבל פרס וזכה השבוע באותו ו, ש"ח 10,800
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יקשו ממנו בש"ח, ו 12,000 ע"סבהגרלה 
להוריד את המעשר, וא"כ יצא לו בדיוק כפי 

הרב אלעד  אמר ליששילם על המצבר. אבל 
 זה התפרסםיוחנן, כי ישנו המשך לסיפור. סיפור 

אם כן, זאת אדם אחד שאמר, שמע ו בציבור,
, אבל מה שהוא הוציא את קיבל בחזרהרק הוא 

 12,000איפה השכר על כך? לכן, אני תורם לו 
רק יצא בריוח מכל הוא  ,דברשל־בסופו ו ש"ח.

  פע.קודש, מקור הברכה והשֶׁ -שבת העניין.
  

, זצ"ל יחיא אלשיך מהר"רעל החדש  רבספ
, כך [בדף כ"ד]ב ותדבר חידוש. כראיתי איזה 

היתה השבת ידועה  ,נתן התורהילפני שת
   וגדולה במעלתה.

  
שבת עניין מדברים על אנו ש ,חשוב מאד הדבר

אחד  וזה, אמרנוש כפיכי  .ם"בימי השובבי
 שבת כהלכתו'. משמר'כל המהתיקונים, 
, רמוז והדבר העניין.חשיבות דיברנו על 

בהתחלת פרשיות שובבי"ם, דהיינו פרשת 
   יבות שב"ת.ת', סופי שאי ביעק תא' שמות,

  
צדיק הנהיג שיוסף ה ,אמרו חז"לאומר כך,  הוא

כמאמרם על  שמירת השבת גם במצרים.
 ',והגדתם לאבי את כל כבודי במצרים'פסוק 

 ,שהיה פותח את האוצרות בששת ימי החול
ובשבת היו סגורים. לפיכך מלת כבודי מלאה 

שהאוצרות היו פתוחים רק  ,, לרמוז על זהוא"ו
   זהו חידוש גדול. בששת ימי החול.

  
כמאמרם ' .השתוממתיממש  ,הראשון ברגע

איפה ? אתזחז"ל אמרו  היכן ,פשתייח '?ז"ל
, כי כנראה מצאנו? עד שהמאמר הזהנמצא 
הדבר הוא , ויסוד נמצא בשום ספר אינו שהדבר

   רק בספרי חכמי תימן.
  

חכמי שהיה מ ,רבינו יואלל ,ספר הרמזים ישנו
 נןיש ועל ספר זהאשכנז בדורות הקדמונים, 

 כמו כן ושם הדבר מובא. ,הוספות מחכמי תימן
למהר"ר פינחס הכהן  הנדפס, בספר אור תורה

הודה י וכן בספר מנחת יהודה, למהר"ר י.אִר גָ֗ ְמ 

, אחד מהשני, ממש אתז כולם העתיקו .זפאןגִּ 
דבר וזהו  ,אתזכותבים שהם  את אותם המלים.

לאבי את כל כבודי  והגדתם וז"ל, ממש נפלא.
לכל  ', שהיה שוברכבודי' במצרים, מלא וא"ו

הארצות בששת ימי המעשה,  הבאים מכל
מחר שבת, אסור  ,שי היה מכריז ואומרוביום ש

 מיחו בידו.ולא  ,ישא וליתןללעשות מלאכה ו
לפיכך כבודי מלא וא"ו, בזה  המצרים שתקו.
, כתוב כבדי ,בכל התורה כולה המקום בלבד.

ֹבִדיכגון,  חסר וא"ו. [במדבר  וגו' ָהרִֹאים ֶאת ּכְ
מתייחסת  ',כבודהמלה 'ין שיומנ י"ד, כ"ב].

ָרֶכיךָ  ,דכתיב ?שבתל ְדּתֹו ֵמֲעׂשֹות ּדְ [ישעיהו  ְוִכּבַ
כשראה הקב"ה שכיבד את השבת,  נ"ח, י"ג].

ד ,וזהו הגדיל כבודו. ַדי ֲאַכּבֵ י ְמַכּבְ [שמואל א'  ּכִ
יותר  מכך כבודנהיה הצדיק, יוסף ל ב', ל'].

   גדול. וזהו, 'והגדתם לאבי את כל כבודי'.
  

, 'כל כבודידהיינו ', 'כלכעת את המלה ' תוסיפו
' אשר כל'ואת  ו יוסף. וכןזה 'כלכפי שאמרנו ש'

ּכֹל הֹוֵלְך ַעל ואם תוסיפו עוד רמזים,  ראיתם.
ח ה ַרְגַלִים וֹ ּגָ ל ַמְרּבֵ ע ַעד ּכָ ן ְוכֹל הֹוֵלְך ַעל ַאְרּבַ

ֶרץ ֶ  ארבעה פעמים [ויקרא י"א, מ"ב],וגו'  ְלָכל ַהׁשּ
של־פסוק הכולם על אותו  ',לכתובה המלה 'כ

  כולם מרמזים על יוסף הצדיק.ו ,גחון
  
  

וביאור  ות בשבת כנגד מי,השלמה בעניין ט"ל מלאכ
יבא הביתה לעשות וסוק "שאלת רב יוסף לגבי הפ

ָלל. ,מלאכתו" ּכְ   האם גם הוא ּבַ
[דף במס' שבת  הבאנועניין הגמרא של נחזור

שים ותשע אבות מלאכות לגבי של מ"ט ע"ב],
, כי מספר זה הוא כנגד למדנו .שבתשל־

וע"ז  'מלאכה' 'מלאכתו' ו'מלאכת' שבמשכן.
'ויבא הביתה לעשות האם הפסוק  ,יוסףבעי רב 

   הוא גם בחשבון, או שלא? מלאכתו',
  

[בספרו תורה שלימה פרשת  דברי מנחםבעל  שואל
, מה 'בעי רב מבין כי אינו וישב עמ' תתתרצ"ט],

כך הוא אומר,  מהבעיא שלו? יוסף', מאי נפק"מ
 לפי יוסף' דר איבעי להבין מאד קשה ד"לפענ
 בוור נ"ור "יור האונקלוס דהרי ,י"פרש
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 'מלאכתו לעשות ויבא'ד קרא מפרשים
' ור ושמואל .ממש מלאכתו ,דקרא כפשוטא

התם  לעילדכ חבשל או( לגנאי דורשים יוחנן
 היאך כ"א .נכנס צרכיו דלעשות )ה"צ אות

 סיוע להביא יש אם ,הסתפק יוסף' שר אפשר
 זה ד"כמ ל"ס יוסי' בר שמעון' ר דגם ,וראיה

 עוד שיש נדע אם בזה נרויח מה ?כאידך או
 ?תיקו' בגמ יאמרו ז"וע ?לא או זה כדרש ד"מ

 אין דלהלכה ןויכ .'בגמ כזה דבר רגיל ולא
 ט"ל רק יש ע"דלכ ,יוסף' ר יתיבבע מ"פקנ

 על סמכו ט"ל פרסמה י"ולרשבר ,מלאכות
פלא, הרי רב יוסף מת הוא ?תורהבש מלאכה

של הפירוש לגבי היה ת"מ קנפוה בעי בעיא,
אם לעשות מלאכתו ה ',מלאכתו 'לעשות

, או לעשות צרכיו נכנס. א"כ, וכי זאת ממש
לכן שואל. הוא  כך היא הבעיא של־רב יוסף?

"מ להלכה, 'נפ נהישבהמשך, כי אכן הוא כותב 
לעניין גם  האם יש דין מלאכה דאורייתא

  וכו', יעוש"ב.חשבונות 
   

אינה בכלל  אומרים, זאתנו לפי מה שא אולם
וכי  '.בעי רב יוסף' .אותו רב יוסף וזהכי  שאלה,

יגיד שם לגבי 'גחון', שם גם 'בעי רב מה הוא 
שם נפק"מ להלכה? אלא כפי  נהישיוסף', וכי 

 דהיינו, הוא '.בעי רב יוסףשאמרנו, זהו מאי ד'
לעשות 'אצל יוסף  , מה שכתוברוצה לדעת

, דהיינו שמא אחרת.או  כך,האם זה  ',מלאכתו
 .דת יסוד, יוסף הצדיקמיד את מהוא רוצה להע

של שלפי הספירה  ,להביא הוכחה ברצונו
יש  ,שבתורה 'מלאכתו'ו 'מלאכת'ו 'מלאכה'

ובודאי שלא  ,שיוסף היה צדיק ,ראיה מכאן
[עיין המשך עניין  ח"ו לדבר עבירה.כוונתו היתה 

  זה בשיעור מוצש"ק כי תשא ה'תשע"ד].

  
מתחיל  ,בפרשת משפטיםש 'רביעי'מדוע מברך 

לפי נוסח תימן.  ,בפסוק "כי יפתה איש בתולה"
פסוק זה בראש הדף, והבנת חלוקת המברכים  מדוע

  קדמונינו.  עפ"י
ראיתי כי לשאלה, זו שבת ב התעוררנו

שיחי', אברכים התשובה לכך מעניינת את ה

פה בבית מדרשנו פעו"צ ב"ב ת"ו, א"כ כבר 
  . בקצרה, אך לא באריכות.את לכולםזאגיד 
, בפסוק מתחיל [בפרשת משפטים]רביעי  ךמבר

תוָּלה ה ִאיׁש ּבְ נו, [שמות כ"ב, ט"ו]. וגו'  ְוִכי ְיַפּתֶ
ח את המברך בדבר כזה? מתאים לפתוהאם 

 , הואזהדבר  הרי לא מתחילים בדבר של־גנאי?
  דפוסים. לפי הלא אבל  ,תאגּ לפי הרק 

  

 מכך, הפסוק הזה הוא גם בראש הדף. יתירה
 שהוא בראש הדף. ',טהפסוק 'וישחברנו על יד

הוא בראש הדף.  ,'וכי יפתההפסוק 'גם א"כ 
 ורה שלנו.תפרי בכל הסהדבר כיום אינו  אמנם

הסופרים בדורות  ,צריכים לדעתאבל אתם 
 אולם .בספרי תורה , עשו שינוייםהאחרונים
וכי יפתה הפסוק ' ,יכין ובועזתאג למשל ב

גם התחלת כמו כן, זהו  הוא בראש הדף. ',איש
כבר לא עשו  ,בספרים האחרים רביעי. רךמב

שזו פרשה סתומה, רק  וןאת בראש הדף, כיז
פרשה  בגלל שהיא לפי דעת הרמב"ם. דהיינו,

את לסוף זאחרים הורידו הסופרים ה ,סתומה
הקודם, בכדי שיהיה ריוח באמצע השורה. הדף 
 ,פרשה סתומה כאן בתאג יכין ובועז, זאת אבל

, זאת לפי הרא"שאולם  מב"ם.הר רק לפי דעת
בעבר  כךברנו על ידכבר  פרשה פתוחה.

בשיעור בעניין כתיבת ס"ת, בעיר רחובות, י"א שבט [
, ]ה'תשע"א. והמשך בשיעור מוצש"ק יתרו ה'תשע"א

העיקר בזה הוא  ,נכון ינואדבר הואמרנו כי 
יכנס כעת לא נ כדעת הרמב"ם וסיעתו. אולם

, כך היתה בכל אופן לכל הפלפול ההוא.
 שפסוק זה פותח את הדף, ,מסורת הקדמונים

   ושהוא גם התחלת המברך, והדבר אינו לחנם.
 , זאת אינה כ"כ קושיא.דברשל־לאמיתו  אם כי

או לסיים בדבר רע, אבל אסור לפתוח  כי אמנם
. לא נוראהדבר  ,כ"כ נאה ינואבדבר ש

ר מסיימת,  פרשת מצורעש ,יהוהרא ּוְלִאיׁש ֲאׁשֶ
כַּ  סיום  אינוזה  [ויקרא ט"ו, ל"ג]. ב ִעם ְטֵמָאהִיׁשְ

אם  ממילא, ובכל זאת סיימו כך. ,דבר יפהב
אפשר גם להתחיל  ,דבר כזהבאפשר לסיים 

  בדבר כזה. 
  

לכך? מדוע הם לא  לץ אותםיא, מה בעצם אבל
   שינו זאת?
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 ,תיגאן בחלוקת המברכים, הלדעת צריכים
חלוקה כללים ויסודות, ולא עשו הולכים לפי 

מברך מסתיים  כיצדתראו למשל,  סתם.
מסתיים שני,  וכיצדתאג, , לפי הראשון

ניקח הכל במשקל ובמספר. ראו כי תו ,שלישיו
, כי דפוסחומש ב פהאני רואה  דוגמא,

ה ִאישׁ בפסוק שני את מברך מתחילים   ְוִכי ַיּכֶ
מברך שני מתחיל  ,בתאגאולם  [שמות כ"א, כ'].

חבפסוק  שזה , [שם שם כ"ח] ׁשֹור ֶאת ִאישׁ  ְוִכי ִיּגַ
הוא  מברך ראשוןש ,יצאלכן  כן. אחריהרבה 
 .פשוט מאדהדבר  ולמה חילקו זאת כך? ארוך.

 ,אדם', כללו את כל נזקי וכי יגח שור' עדכי 
עד  לפי העניין.נושא, ההלכו לפי  .בבת אחת

וכי יכה איש ' ',מכה איש ומת' על ברנויד כאן
', 'וכי יכה איש עין אנשים וכי ינצו', 'את עבדו

, ולכן נזקי אדם ייניענ ונגמרכעת  עבדו'.
את כל  לאחר מכן סיימו התחילו בנזקי שור.

אח"כ ו, 'הבפסוק 'המבעיר את הבערנזקי שור, 
, ושומר דיני שומרים, שומר שכר יםמתחיל

בבת אחת.  כללו הכל א"כ, חנם, ודיני שואל.
באופן זה, דעת השומעים לא מתבלבלת. אבל 

   אצל החומשים, החלוקה היא ללא שום סדר.
  

, שהוא לא היה קורא לפי הגר"אעל  כתבו וכבר
, או לפי העניין אלא, אצלם חומשיםחלוקת ה

 בעל מנחת אלעזר כותב, כי מיו לפי הפרשיות.
 היה 'מקרי ,שחילק את המברכים בחומשים

בלי ו בלי סדרזאת הוא חילק ש כיון, 'דרדקי
 משא"כ זאת אינה חלוקה מתאימה.שכל, 

כל מקום הולכים לפי ב ,תיגאןשל־החלוקה 
   הסדרים, לפי שרשי העניינים.

  
, לכן הם היו חייבים פה נגמר עניין שומר אם כן,

 לפתוח את המברך בפסוק 'וכי יפתה איש'.
עדיף היה אולי , אכן מבחינת העניין אמנם

אבל העדיפו יותר את  ,משהו אחרלפתוח ב
  דברים. של־ההבנה לפי החלוקה לפי הסדר ו

  
בכך את פתחו שן ילהסביר את העני כיצד ,אבל

, אבל אם יש אינה ממש קושיאזה  הדף? אמנם
  יותר טוב.  הדבר ,הסבר לכך

 [בפר' משפטים], שפתי כהןמה אומר ספר  תשמעו
 שהיא ,היא הנשמה ,יפתה איש בתולהוכי 

 ."הּ לָ  "וֹ ּת בתו של־הקב"ה. וזהו בתול"ה, בִּ 
ה "רשא ה.רשׂ אשר לא אֹ אבל איזו נשמה? 

שעדיין לא באה פעם אחרת, ה, "אותיות אשר
באה נשמה חדשה  דהיינו,שהיא חדשה. 

דף בזה פותח פסוק למה  ,תבינו כעת לעולם.
זהו שאמר  לעולם. נשמה חדשה באהכי חדש, 

 באושר המצוות,ה ָר ׁשְּ אשר לא ארשה, לא אֻ 
ופיתה אותה עד שישבה בזה  והיא בתולה

 לארוצה להתחבר  אינה ,הרי הנשמה הגוף.
ונתרצית לשבת, לפי , בסוףאבל  הגוף.

שראתה שהיה עובד בה הקב"ה ועושה 
לו לאשה, לעולם הבא,  המצוות. מהר ימהרנה

אם כן, פירוש במהרה.  ,רובנקל. וזהו מה
וכה לעוה"ב ודאי שהיא זב ,נשמה כזאת קדושה

כי היא נשמה חדשה  ,במהירותובבת אחת 
בקלות היא מגיעה  , ממילא'שעבדה את ה

 ,אם הוא לא רוצה ,אם מאן ימאןלעוה"ב. 
, אלא עבודת הקב"ה ולא עבד בה דהיינו

ימאן גם אביה  ,לעבודת היצר נשתעבד בה
 .גם הקב"ה לא יתן לו לתתה לו לעולם הבא.

שהיא הנר המאיר לו  ,וישאר בלא נשמה
כסף  וכו'. ואם כן, מה יהיה בסוף? לעוה"ב
, יעשה לו דהיינו .כמה כיסופים שצריךישקול, 

בארמית  כסף מלשון בושה. כל מיני בושות.
, עד שיזכה וכמה גלגולים יסופא היינו בושה.כ

לזה רמזו רז"ל, יש קונה עולמו בשעה ו לה.
   .וכו'אחת 

  
נם , כי לא לחלדעת . זאת רק בכדיופלא הפלא

פתיחות , במי שישים לבו .זהפסוק נפתח הדף ב
אצלינו, יש בהם רמזים  בספר תורהשהדפים 
 ,לפי הפשטזאת בד"כ אפשר להבין  גדולים.

לכן  בל לפעמים יש בכך עניינים נסתרים.א
, לך לומררוצים כי  בפסוק זה, פתחו את הדף

דף  שיש כאן את העניין של 'נשמה חדשה'.
שמה חדשה שיורדת לעולם. אין סוף חדש, נ

אנחנו רק מתחילים להבין של־תורה, לרמזים 
   .בתורה ים ונסתריםהם נצפנש ,דברים מעט

  



 השיעור השבועי –שערי יצחק 

הגנה" כנגד גזירת גיוס בחורי הישיבות לצבא. ה"קו 
  סגולה לביטול מחשבות.

, קיבלתי טלפון לומרשרציתי נוסף חשוב  דבר
קשו ממני לדבר על יבהול לפני כניסת שבת, ב

צריך  אינו כאןאני מקוה שהציבור . נושאה
ת זאת, וזהו אותו, אבל בכל זאת צריך לדע

בעניין גזירת גיוס בחורי ישיבות לצבא, 
  והמסתעף. 

  
ֲעָמֵלק ִמּדֹר ּדֹר ִמְלָחָמה ַלי"יָ לדעת,  צריכים  ּבַ

ריכים לא שהחילונים צ זה דהיינו, [שמות י"ז, ט"ז].
שהצבא  החרדי שיבוא לצבא, אלאאת הציבור 

כדי לשבור את הציבור ב ,בשבילם מכשיר ואה
עושים  הםו , להורידו לשאול תחתית.החרדי

 וברמאות זאת בצורה מחוכמת, בערמימות
די, כביכול בשיטתיות. הם פונים לציבור החרו

כתוב בנביא, ש כפי בשביל לשפר את פרנסתו.
י ְרֵעִבים ֲאַנְחנוּ  הם  ים ב' ז', י"ב].[מלכ ָיְדעוּ ּכִ

, בכדי להפיל את מנצלים את הדבר הזה
ונוגע  הדבר מציק להםכנראה  הציבור החרדי.

נמצאים הם  "רהכיון שלצערינו בעו ,הםב
 רואים אנשים עדייןהם ואם תחתית,  בשאול

   שומרי תורה ומצוות, הדבר מפריע להם.
  

בדרכי ערמה  הם משתמשיםש כיון כך, לצורך
 '.הגנה'קו העשו בימים האחרונים  ומרמה,

 שתרשמוכדאי  ,טלפוןמספר  נודהיינו, יש
 , אני מקוה שלא תצטרכו, אבל אוליאותו

נם אנשים יש, אנשים אחרים יפנו אליכם
-054א"כ הטלפון הוא,  ,לכך מתפתיםה

שמבינים  פתחו אנשים ,הקו הזה . את8594597
ה בכל וכנרא בעניין. ב"ה, אשריהם ישראל.

נכנסים לשם, ישנם דברים חדשים פעם ש
, כי ישנם שי אמרו ליהמתעדכנים תמיד. ביום ש

נמצאים אלו אנשים ה שם דברים 'טריים'.
כדי זאת ב .קורהשויודעים בדיוק מה  ,בשטח

, שלא יתפתו הסכנותן להזהיר את הציבור מ
   ושלא יאמינו להם.

  
, של אותם רשעי עולם, שהם שלהם השיטות

נקרא ש מה בור החרדי,כביכול קוראים לצי

הם וינט, לגּ קשור  זהאפילו כמדומני שר, "שח
מבטיחים להם ו ,הצעות עבודהבאים עם 

 וכדו'. פרנסהכגון כל מיני דברים, כביכול 
 נםיש נס?להתפר , למה לאואנשים חושבים

אני רק אבל  , שיש להם קשיי פרנסה.אנשים
לחזר על להם היה יותר טוב , רוצה להגיד להם

, מאשר שילכו שיקבצו נדבותו הפתחים
לצערינו שהרבה אנשים  נםיש למקומות הללו.

עובדות העובדים במקומות חילוניים, או נשים 
מה אני  ,אנשים חושביםו .במקומות חילוניים

. הם עלולים ח"ו לאבד פרנסה ? אני צריךאעשה
את עולמם. מחליפים עולם נצח, בעולם חולף. 

ואם נגזר ' ות.להם, שיקבצו נדב יותר טובלכן 
בתפילה על  שאנו אומרים כמו ',עלינו העניות

, לכפרת לטובתנו הדבר הוא רק .הפרנסה
למה  ,נלך להתפרנס ,אנשים חושבים עוונות.

אולי הקב"ה נותן לבן אדם שיהיה לו ? אבל לא
, בשביל כפרת עוונות. אה, אתה דוחק בפרנסה

 לא רוצה זאת? אתה רוצה שיהיה לך כסף?
אבל בהמשך, אנחנו  כסף. בסדר, תקבל
הקב"ה יש לו זמן, לא בורחים  נסתדר איתך.

  . ממנו
  

, הדבר המסגרת הצבאיתלגבי  ,אופן בכל
מספרים פשוט איום ונורא מה שקורה שם. כך 

 אבל ,קו, שמעתי רק את ההתחלהבאותו ה
אבל הכי  דברים חדשים. מוסיפיםהם כל פעם ב

 שלנו,את הציבור הם מרמים , כי חשוב לדעת
למשל ולדוגמא,  . ראשית,כמה דרכיםבכמה ו

כבר מגיעים כאשר  ,בתוך המסגרות הצבאיות
הנראים שמים אנשים חילוניים הם  ,אליהם

 ,אדם חרדילשם בא אם דהיינו,  .בחזות חרדית
שנראים הכוונה  ,יםנם עוד חרדישהוא רואה כי 

של־דבר הם מפילים בסופו , אבל חרדיםלו 
הם הרי  ,הוא חושב אותו לשאול תחתית.

יש  יודע אם אינניהם גם חרדים. ו ,חברים שלי
, אבל זקן, בטח שיש להם. ובכך הם להם פאות

בעצם יש לו ואינו יודע כי  פשוט מטעים אותו,
, הוא דברשל־בסופו ו .עסק עם חילוניים

מיתדרדר בלי לדעת. זאת שיטה אחת של 
אנשים  ,שותלים בתוך המחנות .הטעיה
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 , הם מתנהגים לכאורה כחרדים.חרדיםשנראים 
כאשר הם היו ילדים, הם ידעו והכירו כנראה 

שלמדו, אבל במציאות אלו או  קצת יהדות,
  אנשים מושחתים. 

  
 על אדם שהיה בכלאאפילו סיפור  ושמעתי

איתו ושמו אדם חרדי בכלא, דהיינו , צבאי
, שנראה לו כחרדי. כלאו גם חילוניביחד שמו 

 ',עובד עליו' ואותו אחד ,יום יום ועוד אותם,
מע, אומר לו, תשובסוף הוא  ואומר לו כך וכך.

אמר  אתה יודע מה, אני כבר אתגייס וזהו. א"כ
אז גם אני  כך, אם אתהטוב, , אותו חרדי

אם הוא ושנינו חרדים, , הרי הוא חושבאתגייס. 
 אני יתגייס.גם לא נורא אם אז  ',נשברכבר '

  ה.ישני זאת שיטת פיתוי
  

 לעבודה חרדי מגיעשלישית, אדם  שיטה
ך הזמן מתברר לו, שלמעשה במשו, בתום־לב

צריך הוא  דברשל־בסופו  זאת מסגרת צבאית.
, שהוא גם לא יוכל להשתחרר מהם. לדעת

, הוא כבר לא יוכל םאחרי שכבר הגיע לגיהנ
, הוא לא יוכל לצאתמעצמו או ש לצאת משם.

 .כוללא יכבר הוא  ,גם אם ירצה לצאתאבל 
צריכים , רחמנא ליצלן. לדבריםשם מגיעים 

, ואומרים דבריםשם אנשים רואים זאת, לדעת 

לא יכולים להוציא את הדברים  כי הם כבר
האלה מהראש. כל התמונות הללו, 'מראות־

, וכבר אינו יכול לצאת לראש נגעים', נכנסו לו
   מזה.

  
לזה, אולי  , כי ישנה עצהצריכים לדעת אולם

ראו ר שא ,אנשים נםיש זאת. כדאי לפרסם
אינני יודע בדיוק  ,תמונות זוועה טמאים, דברים

אבל עכ"פ יש לדעת כי יש ראו שם, מה הם 
דבר כי  ,אנשים חושביםלפעמים  לכך פתרון.

יש לו את  , הוא כבר לא ישכח לעולם.כזה
את  , כל הזמן.מול העיניים ,התמונה הזאת

 ךהעצה לכך, הבאתי בס"ד בנפלאות מתורת
ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו על הפסוק פרשת שלח לך, 

ל ִמְצו ֹ  ם ֶאת ּכָ  [במדבר ט"ו, ט"ל]. ת ְי"יָ ּוְזַכְרּתֶ
רוצה הוא ו גרוע, ראה משהואם האדם ש

מסוגל  ואינואת, נכנס לו לראש זלשכוח 
את הפסוק, לומר  העצה היא, לכךלהשתחרר 

ִֵּני ְדָרֶכָך ַחי ְוא ּבִ [תהלים  ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות ׁשָ
סגולה  מים. זאתפע חמש עשרה קי"ט, ל"ז],

. כבר בדורות שעברו, חשבו שמצאתי בכת"י
, יבין בדיוק את מי שיעיין שם בספרו על כך.

מה את הוא ישכח , כך שבעז"ההעניין שבזה. 
תמונה , ויוציא בכך את השנכנס לו לראש

* הזאת ממנו.
  
  

_________________  
 מרגניתא טבא אשכחיתמפני חשיבות העניין, נצרף כאן בשולי הדף מתוך נפל"מ שם דף של"ז: * 

כת"י ספרדי ישן כהאיי לישנא, להסיר ממנו בספר של־ענייני סגולות (פי' מרגלית טובה מצאתי) 
חמש־עשרה פעמים את יצר הרע, אם ראה צורה נאה ואינו יכול להעביר ממנו ההרהור, יאמר 

ְדָרֶכָך ַחיִֵּניהפסוק  ְוא ּבִ ע"כ. דהיינו שמתפלל בזה להי"ת, אנא  [תהלים קי"ט, ל"ז] ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות ׁשָ
א והבל, אלא כליות, מראה תמונה מסויימת הבאה בדמיוני, שידעתי כי היא שוְ י השׂ הסר מנגד עינַ 

פניך, בדרכיך חייני, שעל־ידי זה אחיה ולא אמות שיצר־הרע מבלבלני בכך. ואני מוסיף ומתחנן ל
מבחינה רוחנית. ויאמר זאת בדבקות ובכוונה עצומה, ומבלי לחזור ולבדוק אם אכן עברה התמונה 
ממחשבתו, כי אז עלול שוב להסתבך בדמיונותיו, וכדלעיל ד"ה והעצה. ויתכן שבאופן זה, יועיל 

מו־כן מסתברא שסגולה זו תועיל גם לאשה, אפילו אם יאמר פסוק הנזכר רק שלוש פעמים. כ
ר שידעה דהיינו כגון החוזרת בתשובה, וכשהיא עם בעלה נזכרת ועולה בדמיונותיה דמות איש אחֵ 

והכירה לפני בעלה זה (ועיין פסחים דף קי"ב סוף ע"א, ארבע דעות במטה), אזי העצה היעוצה 
  ע"כ. באופן הנזכר לעיליותר, וגו' שלוש פעמים או  ַהֲעֵבר ֵעיַנילומר פסוק הנזכר 

    



  ה'תשע"ד ב'שכ"ה משפטיםמוצש"ק 

      

רמאות, הם מביאים אנשים נוספת של־ שיטה
מגיעים  ,רובם ככולם. לעבודה צבאית

 נםאבל יש יצלן.לר רחמנא שא ,למקומות
, מגיעים למקומות טובים שאכן ,כאלהמעטים 

ואלה שהגיעו למקומות האלה  שאין שם בעיות.
הם משתמשים בהם  ,במסגרת הצבאית

הם  , בכדי להטעות את הציבור.כיחצנות
 אנחנו בעצמנו היינואומרים, מפרסמים, הנה 

נו, מה אתה יכול להגיד  שם, והכל בסדר גמור.
הנה אנשים חרדים שהגיעו למקומות  על כך?

ולא היה שם שום מכשול, הכל בסדר.  הללו,
הם משתמשים  ה נוספת של־רמאות.זאת שיט

. שיטות, ממש איום ונוראובכאלה תחכומים 
בכדי להטעות את הציבור, הם מראים את 

הם מטעים את בכך בסדר, ו החלק שאכן
 ,רובם ככולם ,דברשל־בסופו  , כיהציבור

למקומות מושחתים. צריכים לדעת מגיעים 
אפשר לשמוע באותו  ,יתר הפרטיםאת . זאת

, נםכמדומני שזאת שיחת ח מספר טלפון,
054-8594597.   

  

  
ועיתונים "חרדיים", וכן ביציאה  הרעה הטמונה ברדיו

  .לבתי מלון והארחה שהם כביכול באוירה חרדית
זה בזכות ו, נוסף, שברצוני לסיים בו בעז"ה דבר

הרב שנמצא כאן בשיעור בקביעות, ידידנו 
ל ייח' אשר זיכה אותי בספר ,הי"ו אצילרועי 
את המחבר, אבל אישית מכיר  אינני '.מדבר

, וחושבני כי כדאי לדעת מה את הספרראיתי 
ישנם בספר דברים חשובים, דברי  הוא כותב.

ה שהמדובר על ציבור החוזרים נראכ מוסר.
, והוא מדבר כנראה הוא בא משם בתשובה,

בנושא זה, אני מקווה כי  גם ,בכל אופן אליהם.
לדברים הללו. ריך צ שנמצא כאן, אינוהציבור 

אבל ראשית, בכל זאת צריך לדעת אותם. 
שתדעו  יפגשו בדברים הללו,אם תדבר שני, 

, אחריםהלהזהיר את ו איתם,להתמודד  כיצד
   שלא יכשלו.

  

יש קושיא ידועה , כך כותב בדף רס"ז הוא
רבה לומדים תורה בישיבות ה ,ומפורסמת
אים הרבה בכוללים, למה לא רוו הקדושות

יש כל כך הרבה  הוראות בישראל?ת"ח מורי 
 אולי אלפים. ,מאותוכוללים, עשרות 

המציאות העגומה טופחת על פנינו, הרבה לא 
הוא  זכו לכתרה של־תורה, מה הגורם לזה?

 ,התשובה היאכי  מסבירו, הענייןמאריך על 
, חייב להיות תורהשל־לזכות לכתרה שהרוצה 

היה , תמי שנשוי עם הקב"ה מחובר עם הקב"ה.
יעתא דשמיא מיוחדת, שיהיה ת"ח לו סי

יהיה קשה לו  ,אבל מי שקשור לעוה"ז אמיתי.
 אדם שזה כמו שבעל ואשה. ,הוא אומרבכך. 

 '. אבלאשה כשרה עושה רצון בעלהו' ,מתחתן
אם היא לא עושה את רצון בעלה, אם היא 

מה את אוהבת דברים שבעלה לא אוהב, 
להיכן ריחוק, ומי יודע  נויש ישהוא שונא, אז

  מי ישורנה.  אחריתה יגיעו,
  

הדבר הראשון,  דברים. שלשה עלהוא  מתריע
, לא היה בכלל בזמנים הקודמים יו.שמיעת רד

שאין  ,דעת־לכל בר ערוצים חרדים. היה ברור
. הם חילוניםשל־לנו שום עסק עם הרשתות 

 , שאינם ברוח ישראל סבא.כניותמשדרים ת
יש רדיו חרדי, הדבר גרם ביטול  ,אבל היום

תורה גדול מאד, במקום שאנשים יעסקו 
 בתורה מאזינים לכל מיני תכניות אקטואליה,

כל הזמן הולך לריק, יש  ,חידוניםושעשועונים 
 כל מיני חידושים, זמרים חרדים, ראיונות,

אבל אני רואה  אינני מכיר את הדברים הללו,
את הדברים מכיר ו, העניינים בתוךנמצא שהוא 
על אני סומך עליו שהוא מדבר ו ,האלה

  התורה מונחת בקרן זוית. המציאות.
  

 ,רדיו נויש ת עיתונים חרדיים.קריא ,דבר שני
 על הפסוק ,שמעתי פעם רמז וישנם עיתונים.
ל ַהיֹּום על כתוב  הדבר .[בראשית ו', ה'] ַרק ַרע ּכָ

יתונים עדיו ררק ', ר"ת 'ע"רק ר' דור המבול.
ָאֶרץ ְוָכל יֵֶצר . 'היוםכל  ה ָרַעת ָהָאָדם ּבָ י ַרּבָ ּכִ

ֹבת ִלּבֹו ַרק ַר  ל ַהיֹּום."ַמְחׁשְ    ע ּכָ
  

ראה יצה"ר שהוא לא יכול לפתות כותב,  הוא
אז הוא  ,את האדם לקרוא עיתונים חילונים

אנשים חרדים הוציאו של־נותן במוח 



 השיעור השבועי –שערי יצחק 

 ,אבל אתם יודעים ועיתונים חרדיים. שבועונים
אפשר  עיתונים. מלא ?היום ישנם כמה עיתונים

ממש,  עביםעיתונים בכל זה,  'בקי' להיות
, בלי זה מוציא וזה מוציא. גליונותוחוברות ו

ממש הכשירו את השרץ. אפשר למצוא סוף. 
שורף שעות רבות על כל  ,יהודי שומר תו"מ

כתבות על  ,מיני מאמרים, קורא אותם, שירים
תחת היותו  בת קודש,בפרט בשו ,מדינהוצבא 

הקדושה, מעדיף לקרוא עוסק בתורתנו 
 '.מוסף עכשיו ישנה 'תפילת במוסף השבועי.

 זמןהיום יש לו  ...תוספתלו יש  לכבוד שבת,
א"כ הוא ימלא את ראשו בהרבה פנוי, 

התורה  .אוי לעיניים שכך רואות 'חידושים'.
  מונחת בקרן זוית.

  
אינני מדבר  דבר שלישי, יציאה לבתי מלון.ה

, זה על יציאה לבתי מלון בהנהלה חילונית
אבל גם אפילו יציאה לבתי מלון  פשיטא.

אתם יודעים מה זה כשרות בכשרות מהודרת, 
רח"ל,  ? אפילו שרויה אין שם.מהודרת

שמורה  'שרויה'? זאת כביכול עבירה גדולה.
  ממש למהדרין מן המהדרין.משעת קצירה, 

  
להפיל את שומרי  אבל גם פה מצא יצה"ר

תורה ברשתו. יש אצטלא, כל מיני ארגונים 
אדם מתיר לעצמו לנפוש  ,חברות חרדיות

מאבד את הרוחניות ואת  ,בכל מיני בתי מלון
הקדושה ע"י ההשתתפות במקומות האלה. 

ות לשמור המציאות מראה בחוש, אין אפשר
על צניעות במקומות האלה. בחדר האוכל 

ברזים, נוטלים ידים ל כולם ניגשים בערבוביא
לפני אכילה, כולם ניגשים בערבוביא להביא 

לחן המרכזי, בפרט במסדרון מנות־אוכל מהש
ולא  ,ובבות נשים בחלוקי ביתתסמ מלוןשל־

ים לדבר על הופעת קוסם חרדי או זמרים חרד
[המרכאות מופיעים, או סרטים "מבוקרים" 

זה לא מוסיף ליראת שמים  בודאי .במקור]
ך שומעות. ואוי לאזנים שכ ,שאדם זוקק לה

   התורה מונחת בקרן זוית.
  
  

כתוב במנורת כי דבר הוא אומר, של־ ובסופו
יש הרי  של־אדם הראשון. וחטאו זהש ,המאור

, זה עץ החיים .עץ הדעתיש את ו ,עץ החייםאת 
החטא בעץ מה  בסדר. אבל מה זה עץ הדעת?

עץ  כל, הוא רוצה לדעת.כי את ה הדעת?
על זה. מה? אני זה ועל הדעת, הוא רוצה לדעת 

? שםומה קורה שם  לא אדע מה קורה בעולם?
אדם הראשון. אתה של־ וחטאו זה ואיך זה קרה?

מה  , את כל מה שיש בעולם.לא צריך לדעת
דברים שתדע. אבל את ה ,שאתה צריך לדעת

אתה וכי עולם, מכל הכל החדשות  ,האחרים
או ראש ממשלה? שאתה צריך  ?הצבאשר 

 לדעת מה נעשה שם ושם? וכי שואלים אותך?
מה חובתך  ,דע לך למישהו?אתה מייעץ 

  בעולמך. 
שבאצילותו  נר"ו, מודה שוב לרב אציל אני

יחיל מדבר שו"ת  ,הרבה זיכה אותנו בספר הזה
  חלק א'.
ולא ניכלם בוש ישלא נ ,ברוך הוא יזכנו המקום
 מהויתקיים בנו  .לעולם ועדשל כיולא נ
, ולמזהיר ולנזהר שלומים תן כמי נהר ,שכתוב
  אכי"ר. 

  הודעה חשובה!
  , בעיקרשיעור זה הוקלד עפ"י שמיעה 

  . העורךלפי הבנת  הּ גָּ נערך והֻ 
  ,קודם הוצאתו היה לנגד עיני מרן שליט"אהשיעור 

  הוסיף עניינים וציין מקורות, שיפר ותיקן דברים רבים,
  אולם מפאת העומס הרב המונח על כתפיו,  

בור הגהה מדוקדקת, להאיר ולהעיר ענבצר ממנו ל
 בהרחבה כבשיעורים שעברו.

  
עוררת למעיין האמור, בכל ספק או שאלה המת לאור

  את הדבר בשיעור זה, יש לו לברר היטב 
  להלכה ולמעשה אצל מרן שליט"א.

  הערות ותיקונים יתקבלו ברצון. 

  
  ניתן להקדיש את הוצאת השיעור לע"נ, 

  .או לרפואה, הצלחה ופרנסה טובה

  050-4140741פרטים בטלפון: 


